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Metodologiczne podstawy badania zawartoœci prasy lokalnej

Pojêcie zawartoœci prasy lokalnej

J
edn¹ z zasadniczych technik badawczych w prasoznawstwie (medioznawstwie) s¹
badania zawartoœci prasy1, czyli analiza zawartoœci prasy2. Wed³ug Walerego Pisar-

ka, analiza zawartoœci prasy jest zespo³em ró¿nych technik systematycznego badania
strumieni lub zbiorów przekazów, polegaj¹cego na mo¿liwie obiektywnym (w praktyce
zwykle: intersubiektywnie zgodnym) wyró¿nianiu i identyfikowaniu ich mo¿liwie jedno-
znacznie skonkretyzowanych, formalnych lub treœciowych elementów oraz na mo¿liwie
precyzyjnym (w praktyce: iloœciowym) szacowaniu rozk³adu wystêpowania tych elementów
i na g³ównie porównawczym wnioskowaniu, a zmierzaj¹cego przez poznanie zawartoœci
przekazów do poznania innych elementów i uwarunkowañ procesu komunikacyjnego3.
W konsekwencji analiza zawartoœci prasy powinna posiadaæ nastêpuj¹ce w³aœciwoœci:
1) musi uwzglêdniaæ tylko syntaktyczne i semantyczne elementy przekazu; 2) musi byæ
obiektywna; 3) musi byæ systematyczna; 4) musi byæ iloœciowa4.

Podstawowym celem analizy zawartoœci prasy jest poznanie zasadniczych elementów
struktury danego pisma, wyodrêbnionych ze wzglêdu na przyjête kryteria, wœród których
mog¹ byæ kryteria zarówno techniczne (np. dotycz¹ce objêtoœci materia³ów prasowych, wiel-
koœci i liczby szpalt, grafiki, ilustracyjnoœci prasy, stopnia i kroju pisma), tematyczne
(zwi¹zane z konkretn¹ problematyk¹, np. gospodarcz¹, kulturaln¹, polityczn¹, sportow¹), jak
i oparte na formach wyrazu (np. gatunki prasowe). W ten sposób mo¿emy poznaæ nie tylko
elementy struktury danego pisma, lecz równie¿ okreœliæ ich udzia³ w jego zawartoœci, a tak¿e
proporcje miêdzy nimi. Jak stwierdza Irena Tetelowska, analiza zawartoœci prasy ma na celu
ukazanie obiektywnie istniej¹cego stanu rzeczy – kierunku zainteresowañ pisma i ujaw-
niaj¹cego siê w nim celu redakcji, opisanie rodzaju stosowanych œrodków oraz sposobu

1 W tej pracy nie pos³ugujemy siê pojêciem „analiza treœci”, lecz „analiza zawartoœci”, przyjêtym w polskim pra-
soznawstwie czy szerzej medioznawstwie. Uwzglêdnia ono oprócz badania samej treœci przekazu tak¿e jej/jego for-
mê. Por. W. Pisarek, O mediach i jêzyku, Kraków 2007, s. 49.

2 Por. P. Dubiel, Metody analizy zawartoœci prasy i jej praktyczne zastosowanie, w: Wstêp do prasoznawstwa,
pod red. J. M¹drego, Katowice 1982, s. 170; I. S. Fiut, Analiza zawartoœci w œwietle ewolucyjnej teorii poznania, „Ze-
szyty Prasoznawcze” 1992, nr 1–2, s. 5–15; idem, Kierunki zmian w analizie zawartoœci, „Zeszyty Prasoznawcze”
1995, nr 1, s. 147; T. Gackowski, Rzecz o metodologii badañ medioznawczych, „Studia Medioznawcze” 2010, nr 1
(40), s. 151–169; M. Lisowska-Magdziarz, Analiza zawartoœci mediów – przewodnik dla studentów, Kraków 2004;
Metody i techniki badawcze w prasoznawstwie, t. I, pod red. M. Kafla, wyd. UW 1969, s. 32 i nast.; W. Pisarek, Anali-
za zawartoœci prasy, Kraków 1983; Skrypt do analizy zawartoœci prasy, pod red. T. Gackowskiego, M. £¹czyñskie-
go, £. Majchrzyka, A. Matyi, M. Wieczorkowskiego, Warszawa 2007; R. D. Wimmer, J. R. Dominick, Mass media.
Metody badania, Kraków 2008, s. 209–247; Zawartoœæ mediów, czyli rozwa¿ania nad metodologi¹ badañ medio-
znawczych, pod red. T. Gackowskiego, Seria „Media pocz¹tku XXI” wieku, Warszawa 2011.

3 Cyt. za: W. Pisarek, Analiza zawartoœci prasy, Kraków 1983, s. 45.
4 Ibidem, s. 29.



pos³ugiwania siê nimi, a wreszcie okreœlenie typu pisma oraz intencjonalnych (zamierzonych)
jego funkcji5. Dlatego zasadniczym celem analizy zawartoœci prasy jest zwykle porównanie
za³o¿onego modelu pisma z faktycznymi wynikami badañ6.

Jednak ¿eby dobrze zrozumieæ dan¹ wypowiedŸ prasow¹, poj¹æ jej zasadnicze kwestie,
myœl przewodni¹, za³o¿enia, sens i znaczenie, czêsto musimy wyjœæ poza jej literaln¹ treœæ (jê-
zykowy kontekst znaczeñ7) i zapoznaæ siê z jej szerszymi uwarunkowaniami, miêdzy innymi:
historycznymi, spo³ecznymi, obyczajowymi, politycznymi, ekonomicznymi, religijnymi, te-
rytorialnymi (kontekst sytuacyjny8). Zatem poj¹æ niejako ca³¹ zakodowan¹ treœæ danej wypo-
wiedzi mo¿na miêdzy innymi wówczas, gdy dysponuje siê wspólnym uk³adem odniesienia
(common meeting ground). Dlatego analizê treœci danego przekazu s³ownego mo¿na okreœliæ
jako technikê badawcz¹, która w sposób zobiektywizowany i systematyczny ustala i opisuje
cechy jêzykowe tekstów po to, aby na tej podstawie wnioskowaæ o niejêzykowych w³asno-
œciach ludzi i agregatów spo³ecznych9. Jest to tak¿e jeden z wa¿nych wniosków, do jakich do-
chodzimy po zastosowaniu procedury analizy zawartoœci prasy. Mo¿na zatem traktowaæ
wypowiedzi prasowe (dziennikarskie) oraz wypowiedzi w prasie (niedziennikarskie) jako ro-
dzaj œwiadomego b¹dŸ nie do koñca œwiadomego kodowania tego wszystkiego, co sk³ada siê
na szeroko rozumiane warunki powstawania danej wypowiedzi. Jêzyk jest tutaj traktowany
jako swoiste zwierciad³o ludzkich umiejêtnoœci s³ownego obrazowania czy kodowania wielo-
wymiarowego œwiata10.

Jak ju¿ wspomniano, proces komunikowania spo³ecznego, w którym wszyscy bez wy-
j¹tku uczestniczymy, jest warunkowany miêdzy innymi historycznie, spo³ecznie, ekonomicz-
nie, politycznie, kulturowo11. Dlatego odzwierciedla nie tylko cechy naszej osobowoœci, ale
równie¿ œrodowisko spo³eczne i jego charakterystyczne cechy (wartoœci, normy, postawy,
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5 Cyt. za: I. Tetelowska, Szkice prasoznawcze, Warszawa 1972, s. 101.
6 P. Dubiel, Metoda analizy zawartoœci prasy i jej praktyczne zastosowanie, op. cit., s. 173.
7 Jêzykowy kontekst znaczeñ bêdzie tutaj dwurelacyjny, tzn. zwi¹zany zarówno z faktami rzeczywistoœci zew-

nêtrznej wobec tekstu (relacja zewnêtrzna, zewn¹trztekstowa, referencjalna), jak i z³¹czony œciœle z tekstem wypowie-
dzi (relacja wewnêtrzna, wewn¹trztekstowa, areferencjalna), który obejmuje jej obszar semiotyczno-semantyczny
oraz syntaktyczno-pragmatyczny. Por. R. Grzegorczykowa, Wprowadzenie do semantyki jêzykoznawczej, Warszawa
2010; Semiotyka dziœ i wczoraj, red. J. Pelc, L. Koj, Wroc³aw 1991; A. Wierzbicka, Semantyka. Jednostki elementar-
ne i uniwersalne, Lublin 2010; R. Wójcicki, Ajdukiewicz. Teoria znaczenia, Warszawa 1999.

8 Nie ulega w¹tpliwoœci, i¿ wiedzê o tzw. kontekœcie sytuacyjnym konkretnej wypowiedzi prasowej mo¿emy
podzieliæ przynajmniej na dwa rodzaje: 1) zwi¹zane z szeroko rozumian¹ kultur¹ (w tym: wartoœci, wzory, normy,
obyczaje, zwyczaje, instytucje, prawo, polityka, ekonomia, moralnoœæ, religia), który mo¿emy okreœliæ jako ogólny
kontekst ¿ycia spo³ecznego; 2) zwi¹zane z konkretnym czasem, miejscem i okolicznoœciami towarzysz¹cymi wyda-
rzeniu, którego dotyczy dana wypowiedŸ prasowa; kontekst ten mo¿emy nazwaæ osobniczym kontekstem sytuacyj-
nym. Niemniej, zwróciæ nale¿y tak¿e uwagê na tzw. liniê programow¹ wydawnictwa, która mo¿e byæ zaliczona do
specyficznych, wewnêtrznych (wewn¹trzredakcyjnych) czynników sytuacyjnych, odgrywaj¹cych wa¿n¹ rolê zarów-
no w dziedzinie selekcji materia³ów przeznaczonych do rozpowszechniania, jak i analizie, interpretacji czy ocenie re-
lacjonowanych wydarzeñ.

9 Cyt. za: R. Mayntz, K. Holm, P. Hübner, Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej, Warszawa 1985,
s. 192.

10 Przez kodowanie najczêœciej rozumiemy z³o¿ony proces psychiczny przek³adania myœli ludzkiej na s³owa,
zdania i obrazy, za poœrednictwem odpowiednich kodów, zrozumia³ych dla odbiorcy. Najpowszechniejszym kodem
jest kod jêzykowy, czyli system znaków, pojêæ i regu³ danego jêzyka oraz kod kulturowy, zawieraj¹cy w sobie ele-
menty szeroko rozumianej spuœcizny i œwiadomoœci historycznej, a tak¿e normy, wartoœci, symbole, odgrywaj¹ce
podstawow¹ rolê w kszta³towaniu to¿samoœci oraz postaw i zachowañ spo³ecznych.

11 Por. R. Benedict, Wzory kultury, Warszawa 2005; A. L. Kroeber, Istota kultury, Warszawa 2002; E. Leach,
Culture and Communication, Cambridge 1976; C. Lévi-Strauss, Antropologia strukturalna, Warszawa 2000; R. Lin-
ton, Kulturowe podstawy osobowoœci, Warszawa 2000; E. Sapir, Kultura, jêzyk, osobowoœæ, Warszawa 1978;
B. L. Whorf, Jêzyk, myœl, rzeczywistoœæ, Warszawa 2002.



tradycje, zachowania, warunki œrodowiskowe itp.). Dlatego analiza danej wypowiedzi praso-
wej umo¿liwia nie tylko formu³owanie okreœlonych wniosków, opinii, ocen, pogl¹dów,
s¹dów, dotycz¹cych indywidualnych cech jej autora, ale tak¿e zidentyfikowanie charaktery-
stycznych uwarunkowañ spo³ecznych, jakie oddzia³uj¹ na œwiadomoœæ ka¿dego cz³owieka
i wp³ywaj¹ na kszta³t, cechy i charakter jego komunikatów. W konsekwencji analiza treœci
s³u¿y równie¿ do badania postaw, jakie maj¹ nadawcy komunikatów wobec przedmiotu ich
relacji12. Co umo¿liwia tak¿e identyfikacjê swoistych osobniczych, grupowych, a nawet
spo³ecznych imponderabiliów, czyli zarówno wartoœci i norm, na jakich siê opieraj¹ ich nosi-
ciele, jak i szerszych paradygmatów poznawczych i pragmatycznych, przez nich przyjêtych
w toku oceniania, opiniowania czy wartoœciowania rzeczywistoœci oraz jej indywidualnego
dekodowania13. Zw³aszcza, gdy zwrócimy uwagê na takie kwestie, jak dobór faktów oraz
stoj¹cych za nimi motywów, intencji i emocji, które ³¹cznie sprzyjaj¹ kszta³towaniu siê
w œwiadomoœci odbiorców nie tylko przekonania o statusie pewnej rzeczywistoœci stano-
wi¹cej przedmiot relacji prasowej, lecz równie¿ wytwarzaj¹ swoist¹ dyspozycjê zachowania
siê. Zatem nie ulega w¹tpliwoœci, i¿ powy¿sza problematyka jest bardzo wa¿na, zw³aszcza
z perspektywy d¹¿enia do podwy¿szania spo³ecznych standardów komunikacji spo³ecznej,
gdzie rola mediów jest jedn¹ z wa¿niejszych. Dlatego, jak twierdzi Antonina K³oskowska,
analiza treœci stanowi niew¹tpliwie konieczny wstêp (do) analizy procesu oddzia³ywania tre-
œci komunikacji na odbiorców14. W rezultacie analiza zawartoœci prasy nie powinna siê opie-
raæ tylko na bezpoœrednim badaniu konkretnych tekstów i ci¹gów przekazów prasowych, lecz
siêgaæ dalej i analizowaæ równie¿ otoczenie i szeroko pojête œrodowisko prasy oraz uwarun-
kowania jej dzia³alnoœci15. Pomagaj¹ nam w tym metody zarówno iloœciowe i statystyczne,
jak jakoœciowe16.

Zanim przejdziemy do dalszych zagadnieñ warto zasygnalizowaæ w skrócie, i¿ podsta-
wowym narzêdziem badania zawartoœci prasy jest oczywiœcie analiza jej treœci, zarówno
werbalnych, jak i niewerbalnych (wizualnych, obrazowych, zaliczanych miêdzy innymi do
elementów estetycznych pisma17, w prasoznawstwie mówimy zwykle o szacie graficznej
i uk³adzie graficznym pisma18). Dlatego, ¿eby dok³adniej poznaæ zawartoœæ prasy, jak wspo-
mniano, nale¿y poddaæ analizie nie tylko jej treœæ rozumian¹ literalnie (w tym aspekty syntak-

PP 1 ’12 Metodologiczne podstawy badania zawartoœci prasy lokalnej 163

12 Por. S. Mika, Psychologia spo³eczna, Warszawa 1984, s. 131.
13 Przyjmuje siê, i¿ proces dekodowania, czyli analizy, interpretacji i rozumienia komunikatu prasowego, mo¿e

byæ zgodny z za³o¿eniami jego autora b¹dŸ z nimi niezgodny (tzw. mylne dekodowanie). Wyró¿nia siê miêdzy innymi
trzy g³ówne sposoby dekodowania: 1) dominuj¹cy, który jest równoznaczny z reprodukcj¹ w œwiadomoœci odbiorcy
dominuj¹cych w spo³eczeñstwie norm i wartoœci; 2) negocjacyjny, polega na ogólnej akceptacji dominuj¹cych norm
i wartoœci spo³ecznych przy zachowaniu prawa do nadawania im partykularnych i lokalnych znaczeñ; 3) opozycyjny,
odrzucaj¹cy preferowane normy i wartoœci spo³eczne. Zob. Popularna encyklopedia mass mediów, pod red.
J. Skrzypczaka, Poznañ 1999.

14 Cyt. za: W. Pisarek, Analiza zawartoœci prasy: drogi rozwoju, „Zeszyty Prasoznawcze” 1983, nr 2, s. 6.
15 Por. I. S. Fiut, Analiza zawartoœci prasy w œwietle ewolucyjnej teorii poznania, „Zeszyty Prasoznawcze” 1992,

nr 1–2, s. 12 i nast.
16 Por. R. D. Wimmer, J. R. Dominick, Mass media. Metody badania, Kraków 2008.
17 Mówi¹c o estetyce pisma, warto przytoczyæ celn¹ i ci¹gle aktualn¹ myœl Czes³awa Rojka, który stwierdzi³, ¿e

gazeta nie tylko zwiêksza […] zasób wiadomoœci (czytelnika), lecz równie¿ kszta³ci jego zmys³ artystyczny, poczucie
harmonii, symetrii itp. Cyt. za: Cz. Rojek, Uk³ad graficzny dziennika Daily Worker, „Zeszyty Prasoznawcze” 1960, s. 151.

18 Na szatê graficzn¹ pisma sk³adaj¹ siê elementy wizualne, ikonograficzne, fotograficzne oraz tzw. infografika.
Natomiast uk³ad graficzny pisma, to sposób uformowania, u³o¿enia i roz³o¿enia jego elementów zarówno wizual-
nych, obrazowych, jak i tekstowych. Wspó³czeœnie mówi siê czêœciej o grafice prasowej, w której sk³ad wchodzi tzw.
layout, okreœlaj¹cy w zasadzie wszystkie sk³adniki wygl¹du zewnêtrznego pisma. W rezultacie szatê graficzn¹ i uk³ad
graficzny pisma mo¿na traktowaæ jako ilustracj¹ b¹dŸ jeden z przejawów jego koncepcji merytorycznej i estetycznej.



tyczne i semantyczne wypowiedzi prasowej), a wiêc dos³own¹ treœæ przekazu s³ownego
w wersji pisemnej (zwykle drukowanej i materialnej, jednak coraz czêœciej tak¿e elektronicz-
nej i niematerialnej), lecz równie¿ jej swoist¹ pragmatykê oraz towarzysz¹c¹ jej formê, które
³¹cznie mo¿emy nazwaæ swoistym obrazowaniem treœci19. Sk³ada siê na ni¹ kilka czynników,
które mo¿na podzieliæ – wed³ug stopnia ich dostêpnoœci dla bezpoœredniej percepcji przeciêt-
nego odbiorcy – na jawne oraz niejawne. Czynniki jawne s¹ na ogó³ dostêpne bezpoœredniej
percepcji odbiorcy20. Natomiast czynniki niejawne s¹ zasadniczo niedostêpne bezpoœredniej
percepcji odbiorcy. Bodaj czêœciowe ich poznanie mo¿e nast¹piæ dopiero po dok³adnej ana-
lizie treœci przekazu. Analizie zwykle nie tylko powierzchownej, zwi¹zanej z literalnym
odczytywaniem tekstu – jako swoistej relacji o rzeczywistoœci – w wymiarze g³ównie syntak-
tyczno-semantycznym. Ale przede wszystkim analizie tzw. g³êbokiej, symbolicznej, interpre-
tacyjnej, czyli nieswoistej21, która prowadz¹c do szczególnej syntezy teoriopoznawczej,
odkrywa przed nami miêdzy innymi takie œrodki i formy wyrazu, jak: demagogia, ironia, ma-
nipulacja, perswazja, propaganda, sarkazm, supozycja22. Zatem do czynników jawnych zali-
czymy miêdzy innymi: 1) czynniki sytuuj¹ce b¹dŸ statuuj¹ce pismo, a wiêc tekst komunikatu
oraz druk, na który sk³adaj¹ siê miêdzy innymi takie elementy, jak: krój i stopieñ pisma, jego
uformowanie (np. pismo proste, pogrubione, kursywa, wersaliki, kapitaliki, inicja³, orna-
ment), wielkoœæ interlinii, d³ugoœæ wiersza, objêtoœæ przekazu, liczba i szerokoœæ szpalt, kolor
pisma i t³a, na jakim jest drukowane, a tak¿e sposoby formatowania nag³ówków, œródtytu³ów,
podtytu³ów; 2) czynniki towarzysz¹ce pismu, czyli miêdzy innymi: zdjêcia, obrazy malar-
skie, ró¿na grafika, w tym infografika, elementy ozdobne (linie ró¿nego rodzaju i ró¿nej wiel-
koœci), w tym œwiat³ocieñ. Natomiast do czynników niejawnych zaliczymy miêdzy innymi:
1) gatunek przekazu (np. artyku³, felieton, komentarz, reporta¿, ¿yciorys); 2) motywy, inten-
cje, cele, zamierzenia, œwiatopogl¹d, w tym pogl¹dy polityczne dziennikarzy, a tak¿e stoso-
wane w przekazie figury retoryczne i tropy oraz supozycje i manipulacje.

Struktura zawartoœci prasy i jej kryteria

Nie ulega w¹tpliwoœci, i¿ fundamentalnym zagadnieniem w badaniach zawartoœci prasy
s¹ kryteria j¹ specyfikuj¹ce lub strukturyzuj¹ce. Kryteria te s¹ pochodn¹ nie tylko zaintereso-
wañ badawczych autorów, lecz tak¿e przyjêtych przez nich paradygmatów poznawczych
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19 Zagadnienie to wiedzie nas do uznania szeroko rozumianego jêzykowego zachowania siê ludzi (pragmatyka)
oraz elementów ilustracyjnych prasy za swoisty przekaz, zawieraj¹cy w specyficznej formie okreœlone treœci, które
podlegaj¹c indywidualnej percepcji, interpretacji, ocenie, pobudzaj¹ równie¿ wyobraŸniê odbiorcy. Zajmuj¹ siê tymi
zagadnieniami m.in. antropologia, jêzykoznawstwo, psychologia, nauki o komunikowaniu i mediach oraz szeroko
rozumiane sztuki plastyczne. Zob. Obrazy w umyœle. Studia nad percepcj¹ i wyobraŸni¹, pod red. P. Francuza, War-
szawa 2007.

20 Niektórzy badacze zawê¿aj¹ analizê zawartoœci prasy do jej elementów jawnych. Na przyk³ad J. Fiske pisze:
Analiza treœci ma na celu stworzenie obiektywnego, mierzalnego i podlegaj¹cego weryfikacji zestawienia jawnej tre-
œci przekazu. Analiza ta bada denotatywny porz¹dek sygnifikacji. Dzia³a przez identyfikowanie i liczenie wybranych
elementów systemu komunikacyjnego. Cyt. za: J. Fiske, Wprowadzenie do badañ nad komunikowaniem, Wroc³aw
2008, s. 172.

21 Zob. A. Bronk, Rozumienie, dzieje, jêzyk. Filozoficzna hermeneutyka H. G. Gadamera, Lublin 1988; D. Do-
brzañski, Interpretacja jako proces nadawania znaczeñ. Studium z etnometodologii, Poznañ 1999; H. G. Gadamer,
Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, prze³o¿y³ B. Baran, Kraków 1993; R. Ingarden, Spór o istnienie
œwiata, t. 1, Warszawa 1987; Pojêcie. S³owo. Tekst, red. R. Grzegorczykowa, K. Waszakowa, Warszawa 2008;
R. Tokarski, Znaczenie s³owa i jego modyfikacje w tekœcie, Lublin 1987.

22 Por. Metodologie jêzykoznawstwa. Podstawy teoretyczne, red. P. Stelmaszczyk, £ódŸ 2006.



i metodologii badawczej. Niemniej przedstawimy kilka w miarê neutralnych z perspektywy
poznawczej i metodologicznej propozycji podzia³u kryteriów specyfikuj¹cych zawartoœæ prasy
lokalnej, wœród których znajduj¹ siê: 1) rodzaj materia³ów prasowych, 2) forma zewnêtrzna
materia³ów prasowych, 3) tematyka materia³ów prasowych, 4) forma gatunkowa materia³ów
prasowych, 5) stosunek materia³ów prasowych do rzeczywistoœci, 6) ocena i wartoœciowanie
rzeczywistoœci, 7) terytorialne aspekty materia³ów prasowych.

1. Rodzaj materia³ów prasowych

Ca³oœæ materia³ów prasowych, sk³adaj¹cych siê na egzemplarz konkretnego pisma, ko-
rzystaj¹c z podmiotowego kryterium Ÿród³a ich pochodzenia, mo¿emy podzieliæ przynajm-
niej na dwa zasadnicze rodzaje: 1) materia³y dziennikarskie (redakcyjne) oraz 2) materia³y
niedziennikarskie (nieredakcyjne)23.

1. Materia³y dziennikarskie – ich autorami s¹ dziennikarze danej redakcji prasowej – do
których ze wzglêdu na formê przekazu zaliczamy np. notatkê, sondê, sprawozdanie, wzmian-
kê, wywiad. Ogó³ materia³ów dziennikarskich zwykle dzieli siê na dwa g³ówne dzia³y, a mia-
nowicie na materia³y maj¹ce charakter informacyjny b¹dŸ publicystyczny.

Cech¹ informacyjnej wypowiedzi dziennikarskiej jest swoista informatywnoœæ. Zatem za-
sadniczym celem takiego tekstu jest dostarczenie odbiorcy konkretnej informacji, zawie-
raj¹cej autentyczne fakty, opisuj¹cej skutki wydarzeñ, bez wyra¿ania opinii, pogl¹dów, ocen,
interpretacji, wniosków, uwag. Wyró¿nia siê trzy podstawowe typy informacji: oficjalne, al-
ternatywne, popularne. W dziennikarstwie istnieje tak¿e utrwalony podzia³ na informacje po-
wa¿ne, które odnosz¹ siê do istotnych problemów i wydarzeñ spo³ecznych, politycznych,
gospodarczych i podlegaj¹ rzetelnej dziennikarskiej interpretacji i ocenie, oraz ciekawostki,
dotycz¹ce mniej istotnych zdarzeñ i zjawisk z ¿ycia codziennego ludzi. Wiele pism lokalnych
respektuje ten podzia³ i wyraŸnie oddziela informacje powa¿ne od ciekawostek. Jednak w nie-
których gazetach i czasopismach komercyjnych te dwie kategorie s¹ pomieszane. Specyficzny
takiemu opisowi rzeczywistoœci styl relacji prasowej charakteryzuje siê wówczas czterema
podstawowymi cechami: 1) fragmentacj¹, która polega na tym, ¿e zdarzenia s¹ traktowane
jako odrêbne fakty oderwane od szerszych uwarunkowañ spo³ecznych, politycznych czy eko-
nomicznych; 2) konkretyzacj¹, czyli przyjmowaniem faktów tu i teraz, bez dociekania przy-
czyn ich powstania, pochodzenia, motywacji, zamierzeñ, celów; 3) personalizacj¹, której
konsekwencj¹ jest uznanie dzia³alnoœci cz³owieka jako si³y sprawczej wszelkich zdarzeñ;
ludŸmi najczêœciej nie kieruj¹ racje intelektualne, lecz ¿¹dze, emocje oraz wybory politycz-
ne, moralne, religijne i ideologiczne; 4) sensacjonalizmem, dla którego podstawowym œrod-
kiem relacji prasowej s¹ elementy tragiczne, tragikomiczne, zaskakuj¹ce, szokuj¹ce czy
bulwersuj¹ce.

Natomiast przedmiot relacji prasowej stanowi podstawê wydzielenia wœród dwóch typów
informacji: 1) informacji odzwierciedlaj¹cych aktualne wydarzenia (wzmianka, notatka,
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23 Obowi¹zuj¹cy od 1 marca 2006 roku Kodeks dobrych praktyk wydawców prasy, przyjêty przez Izbê
Wydawców Prasy, równie¿ dualistycznie definiuje pojêcie materia³u prasowego, którym jest ka¿dy przekazany do
opublikowania lub opublikowany w tytule prasowym drukowanym lub w jego wersji elektronicznej materia³ redak-
cyjny (tekst albo obraz o charakterze informacyjnym, dokumentacyjnym, publicystycznym lub innym) oraz jedno-
znacznie oznaczony materia³ nieredakcyjny (komunikat, og³oszenie i reklama), niezale¿nie od rodzaju, formy,
przeznaczenia i autorstwa; nie jest materia³em prasowym materia³ otrzymany do wiadomoœci reakcji i niezakwalifi-
kowany do opublikowania (pkt 6.4).



sprawozdanie – dostarczaj¹ce nowych faktów i wiadomoœci o aktualnych wydarzeniach);
2) informacji odzwierciedlaj¹cych pewien stan rzeczy czy opinii publicznej (nie s¹ to wyda-
rzenia, lecz rzeczywiste stany pewnych spraw, myœli, problemów, ocen, s¹dów, motywów,
oczekiwañ, potrzeb, zainteresowañ). Podzia³ ten nie eliminuje z praktyki dziennikarskiej ta-
kich relacji, w których w sobie w³aœciwy sposób ³¹cz¹ siê oba typy informacji, przeplatanych
wiadomoœciami o aktualnych zdarzeniach oraz opiniami ludzi.

Natomiast cech¹ materia³ów publicystycznych jest specyficzna perswazyjnoœæ, skupia-
j¹ca siê na wyra¿aniu i kszta³towaniu opinii publicznej. Zatem ich istot¹ jest nie tyle informowa-
nie, co objaœnianie, ocenianie, komentowanie, interpretowanie i recenzowanie rzeczywistoœci.
Dlatego do publicystyki zalicza siê materia³y prasowe, dla których jakieœ zdarzenie by³o jedy-
nie zaczynem, œrodkiem czy osi¹, wokó³ której organizowano wypowiedŸ dziennikarsk¹.
Na takiej podstawie autor publikacji kszta³towa³ sobie zwykle w³asny punkt widzenia opisy-
wanej rzeczywistoœci spo³ecznej, gospodarczej, politycznej. Bowiem zasadniczym celem pu-
blicystyki jest interpretacja rzeczywistoœci i wywieranie wp³ywu na czytelnika poprzez
dostarczenie informacji i argumentów oraz t³umaczenie i wyjaœnianie rzeczywistego i poten-
cjalnego znaczenia okreœlonych faktów, czyli perswadowanie24. W ten sposób pog³êbia siê
wiedzê odbiorcy oraz umo¿liwia lepsze zrozumienie wydarzeñ. W rezultacie publicystyka
kszta³tuje indywidualny stosunek, postawê czy opiniê wobec okreœlonych wydarzeñ, osób,
instytucji, zjawisk, procesów. Materia³ publicystyczny wcale nie musi byæ krytyczny wobec
przedstawianych wydarzeñ. Utwór aprobuj¹cy mo¿e spe³niaæ wszelkie wymogi stawiane
przed publicystyk¹ wówczas, gdy jego istot¹ pozostaje odautorski, indywidualny stosunek
(komentarz, interpretacja, ocena, wartoœciowanie) do problematyki stanowi¹cej treœæ publi-
kacji. Do podstawowych publicystycznych gatunków dziennikarskich, wykorzystywanych
w praktyce prasy lokalnej, zalicza siê przede wszystkim komentarz, wywiad i artyku³, rza-
dziej reporta¿ i felieton.

Na zawartoœæ materia³ów informacyjnych i publicystycznych sk³adaj¹ siê okreœlone infor-
macje lub wiadomoœci prasowe, która w zasadzie s¹ swoist¹ relacj¹ o zdarzeniu. Mo¿e ono
mieæ charakter spo³eczny, gdy dotyczy faktów rozgrywaj¹cych siê na scenie publicznej, lub
odnosiæ siê do ¿ycia prywatnego znanych i nieznanych szerzej osób. Wiadomoœciami wa¿ny-
mi (hard news) z tego punktu widzenia bêd¹ informacje, których przedmiotem zainteresowania
jest dzia³alnoœæ okreœlonych instytucji ¿ycia publicznego lub wa¿ne problemy spo³eczno-po-
lityczne, ekonomiczne, religijne. Natomiast do informacji mniej wa¿nych (soft news) zalicza
siê relacje z wydarzeñ, które maj¹ mniejszy wp³yw na ¿ycie ludzi. Wœród zdarzeñ publicz-
nych mo¿emy wyró¿niæ nastêpuj¹ce kategorie: 1) rutynowe, które s¹ przez ich sprawców za-
mierzonym efektem dzia³añ przez nich upublicznionych; 2) wypadki, które s¹ zdarzeniami
niezamierzonymi i przez ich sprawców nieupublicznionymi; 3) skandale, które s¹ zdarzenia-
mi stanowi¹cymi efekt dzia³añ ich sprawców, lecz zazwyczaj wbrew ich woli upubliczniony-
mi; 4) szczêœliwe przypadki, które s¹ zdarzeniami niezamierzonymi i zosta³y upublicznione
przez ich œwiadków lub osoby, którym siê przydarzy³y.

W wiêkszoœci materia³ów dziennikarskich wystêpuje zwykle: 1) nadreprezentacja elit
spo³ecznych i wypowiedzi oficjalnych, 2) podkreœlanie wartoœci popieraj¹cych status quo,
3) odzwierciedlanie tradycyjnych wartoœci uznawanych przez mê¿czyzn, 4) marginalizacja
wszelkiego rodzaju mniejszoœci, 5) eksponowanie wypadków i jednostkowych przestêpstw,
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24 Zob. J. Fras, Powtórzenie w tekœcie perswazyjnym, w: Studia z jêzykoznawstwa s³owiañskiego, pod red.
F. S³awskiego, H. Mieczkowskiej, Kraków 1995.



a pomijanie istotnych uwarunkowañ (czynników) ich powstawania, 6) neutralizacja wiado-
moœci politycznych lub wyra¿anie poparcia dla partii prawicowych i reprezentowanych przez
nie wartoœci i zasad25.

Zadaniem ogólnoinformacyjnej prasy lokalnej jest przede wszystkim dostarczanie infor-
macji o œrodowisku ¿ycia, pracy i wypoczynku czytelnika (funkcja informacyjna). Jednako-
wo¿ ta funkcja mo¿e byæ realizowana zarówno przez wykorzystanie form informacyjnych,
jak i publicystycznych (zawieraj¹cych informacje z przewag¹ w danym materiale prasowym
komentarzy, ocen, opinii, pogl¹dów, s¹dów, wniosków, czyli form charakterystycznych dla
wypowiedzi publicystycznych) lub tylko jednej z tych dwóch mo¿liwoœci. Mówimy wówczas
o dominuj¹cym w okreœlonym piœmie rodzaju wypowiedzi prasowych: informacyjnych, pu-
blicystycznych lub informacyjno-publicystycznych czy publicystyczno-informacyjnych;
w zale¿noœci od wyra¿onej liczbowo i (lub) objêtoœciowo przewagi jednej formy nad drug¹.

2. Materia³y niedziennikarskie, na które sk³adaj¹ siê relacje miêdzy innymi specjalistów
z ró¿nych dziedzin, urzêdników, przedsiêbiorców, polityków, naukowców, poetów, lite-
ratów, artystów, dzia³aczy organizacji pozarz¹dowych, przedstawicieli koœcio³ów i zwi¹z-
ków religijnych, przeciêtnych ludzi, tak¿e osób wspó³pracuj¹cych z pras¹ (np. satyryków,
grafików). Wœród materia³ów niedziennikarskich mo¿emy wyodrêbniæ kilka kategorii tema-
tycznych, w tym: a) literaturê (np. nowela, opowiadanie), b) poezjê, c) satyrê i karykaturê,
d) rozrywkê i humor, e) listy od czytelników, sprostowania, odpowiedzi, f) komunikaty, in-
formacje, oœwiadczenia, g) inne, na przyk³ad: artyku³y, eseje, felietony, komentarze, opraco-
wania, recenzje, których autorami nie s¹ dziennikarze.

Du¿¹ czêœæ zawartoœci wspó³czesnej ogólnoinformacyjnej lokalnej prasy komercyjnej
zajmuj¹: reklama, w tym autoreklama, og³oszenia i materia³y promocyjne, które mo¿emy
b¹dŸ wyodrêbniæ w osobn¹ kategoriê zawartoœci prasy, b¹dŸ zaliczyæ do wypowiedzi nie-
dziennikarskich. Nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na dzia³alnoœæ agencji public relations
oraz komórek reklamy i promocji poszczególnych firm, która skutkuje zwykle ich aktywno-
œci¹ w dziedzinie media relations26. Materia³y tego rodzaju przekazywane dziennikarzom
dzieli siê na ogó³ na takie kategorie, jak: 1) informacja bie¿¹ca (news release), 2) opracowanie
prasowe (background release), 3) oœwiadczenie prasowe (press statement), 4) informacja
specjalistyczna (feature release), 5) komunikat informacyjny (information release)27. Jednak
wykorzystanie przez dziennikarzy materia³ów pochodz¹cych od agencji public relations czy
dzia³ów promocji wymaga zawsze krytycznej oceny, konfrontacji z innymi materia³ami lub
wiedz¹ autora. W przypadku wykorzystania w publikacji fragmentów lub ca³oœci tego typu
materia³ów nale¿y wskazaæ Ÿród³o pochodzenia – na co zwraca uwagê „Kodeks dobrych
praktyk wydawców prasy”28.
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25 Por. D. McQuail, Mass Communication Theory. An Introduction, 3 ed., Sage, London 1994, s. 255; podajê za:
T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i internetu, Warszawa–Kra-
ków 1999, s. 204–205.

26 Szerzej zob.: P. Andrzejewski, W. Kot, Media relations. Budowanie reputacji firmy, Warszawa 2003; W. Bu-
dzyñski, Wizerunek firmy. Kreowanie, zarz¹dzanie, efekty, Warszawa 2003; D. Krawczyk, Dziennikarze wobec
dzia³añ public relations w województwie œl¹skim, rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem dr hab. Stanis³awa
Michalczyka, Katowice 2006; J. Mróz, Media relations, czyli relacje miêdzy public relations a mass mediami, w: Me-
dia i komunikowanie w spo³eczeñstwie demokratycznym. Szkice medioznawcze, red. S. Michalczyk, Sosnowiec 2006;
J. Olêdzki, Media, reklama i public relations w Polsce, Warszawa 2005.

27 Zob. B. Rozwadowska, Public relations. Teoria, praktyka, perspektywy, Warszawa 2002, s. 146–148.
28 Pkt 3.1.3.



Materia³y niedziennikarskie stanowi¹ drugi wa¿ny segment zawartoœci prasy lokalnej,
który odgrywa w niej rolê uzupe³niaj¹c¹. Materia³y te zwiêkszaj¹c ró¿norodnoœæ treœci prasy
lokalnej, podnosz¹ tak¿e jej atrakcyjnoœæ. Jak wiadomo, prasa jako taka, zw³aszcza komercyj-
na, nie istnieje bez wypowiedzi niedziennikarskich, w tym g³ównie reklamy, og³oszeñ i pro-
mocji (mamy tutaj na myœli przede wszystkim aspekt ekonomiczny prasy, warunkuj¹cy jej
istnienie na rynku29). W konsekwencji materia³y niedziennikarskie s¹ obecnie wa¿nym ele-
mentem zawartoœci prasy lokalnej, który statuuje jej znaczenie i funkcje w lokalnym systemie
komunikacji spo³ecznej.

2. Forma zewnêtrzna materia³ów prasowych

Wed³ug kryterium formy zewnêtrznej, materia³y prasowe mo¿emy podzieliæ na cztery
charakterystyczne typy: 1) materia³y tekstowe, 2) materia³y tekstowo-ilustracyjne, 3) mate-
ria³y ilustracyjno-tekstowe oraz 4) materia³y ilustracyjne.

1. Materia³y tekstowe, czyli takie, których elementem sk³adowym jest wy³¹cznie tekst
(pismo). S¹ one stosunkowo trudne w percepcji, gdy¿ wymagaj¹ od czytelnika nie tylko odpo-
wiedniej wiedzy o naturze i cechach wypowiedzi pisemnej jako œrodka wyrazu i komuni-
kowania siê ludzi, ale tak¿e uwagi, bowiem maj¹ charakter abstrakcyjny. Zatem k³ad¹
szczególny akcent na wyobraŸniê odbiorcy, która jest przecie¿ niezmiernie z³o¿onym mecha-
nizmem obrazowania rzeczywistoœci. Status formalny znaku i pisma jest arbitralny (poza wy-
obraŸni¹ nic nie ³¹czy danego pojêcia z konkretnym przedmiotem).

2. Materia³y tekstowo-ilustracyjne, na które sk³ada siê zarówno tekst (pismo), jak i to-
warzysz¹ca mu ilustracja w postaci np. fotografii, rysunku, tabeli, wykresu itp. elementów
graficznych, obrazowych, niejako uzupe³niaj¹cych wypowiedŸ tekstow¹. Przyjmuje siê, ¿e
wiêcej ni¿ 50% objêtoœci wypowiedzi tekstowo-ilustracyjnej zajmuje tekst (pismo). Zatem
z wypowiedzi¹ tekstowo-ilustracyjn¹ mamy do czynienia wówczas, gdy tekst odgrywa rolê
elementu nadrzêdnego pod wzglêdem objêtoœci wobec obrazu jako takiego, który traktujemy
jako wa¿ne uzupe³nienie wypowiedzi tekstowej (pisemnej).

3. Materia³y ilustracyjno-tekstowe, które sk³adaj¹ siê z materia³u ilustracyjnego, zaj-
muj¹cego wiêcej ni¿ 50% objêtoœci wypowiedzi ilustracyjno-tekstowej (np. fotoreporta¿, fo-
tomonta¿, samoistna fotografia z podpisem) oraz tekstu. Zatem funkcj¹ tekstu jest tutaj
swoiste uzupe³nienie wypowiedzi obrazowej (graficznej, ilustracyjnej). Chocia¿ z istoty tek-
stu wynika, i¿ jest on równie¿ zrozumia³y nawet bez towarzysz¹cej mu stosownej ilustracji.

4. Materia³y ilustracyjne, gdzie dominuje obraz, bêd¹cy niejako elementem samoistnym
wypowiedzi prasowej. Gdzieniegdzie, zw³aszcza w satyrze i karykaturze, mo¿na siê zasta-
nowiæ nad w³¹czeniem tekstu w jego obrêb, wówczas, gdy jest on genetycznie skojarzony
z ilustracj¹ na zasadzie podrzêdnoœci, a tak¿e jest rozpatrywany nie z punktu widzenia zajmo-
wanej przez niego powierzchni, lecz przede wszystkim z punktu widzenia funkcji przypisanej
mu przez autora (komiks).
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29 Por. W. Pisarek, Prasa – nasz chleb powszedni, Ossolineum 1978, s. 222–237. Cyt.: wydawnictwo oferuj¹c
czytelnikowi gazetê poni¿ej kosztów jej wyprodukowania, wychodzi na swoje tylko dziêki temu, ¿e tê sam¹ powierzch-
niê papieru sprzedaje dwukrotnie. Po raz pierwszy za tê sam¹ powierzchniê p³aci reklamuj¹ca siê instytucja, po raz
drugi – czytelnik (ibidem, s. 223).



Zbadanie formy zewnêtrznej materia³ów prasowych umo¿liwia udzielenie odpowiedzi
nie tylko na ogólne pytanie o rodzaje œrodków wyrazu, za których pomoc¹ redakcja pisma for-
muje swoje przekazy i oddzia³uje na odbiorców, pokazuj¹c tak¿e ich proporcje, lecz równie¿
pozwala na skorelowanie udzia³u tych form z poruszan¹ przez nie tematyk¹. Innymi s³owy
mówi¹c, umo¿liwia udzielenie odpowiedzi na pytanie o œrodki wyrazu, wykorzystywane
w prezentowaniu danej tematyki.

Dokonuj¹c pomiaru powierzchni materia³u tekstowego, mo¿emy wyodrêbniæ powierzch-
niê zajêt¹ przez sam tekst oraz nag³ówek (tytu³) czy lead30. W trakcie pomiaru do ogólnej po-
wierzchni wypowiedzi tekstowej mo¿emy zaliczyæ równie¿ powierzchniê miêdzy-³amów,
czyli powierzchniê zajêt¹ przez tzw. „œwiat³o” rozdzielaj¹ce ³amy. Natomiast je¿eli badamy
materia³y tekstowo-ilustracyjne lub ilustracyjno-tekstowe, to mo¿emy elementy sk³adaj¹ce
siê na te materia³y potraktowaæ albo ³¹cznie (tekst + ilustracja), albo oddzielnie, wyodrêb-
niaj¹c tekst i ilustracjê. Zastosowanie odpowiedniego wzoru do obliczeñ, umo¿liwi nam
wskazanie odsetka, jaki zajmuje badana kategoria w ogólnej powierzchni danego materia³u
prasowego, co pokazano na przyk³adzie materia³u tekstowego, w którego ramach wyodrêb-
niono takie jednostki pomiaru, jak: tekst, nag³ówek, lead.

gdzie: Ppt – udzia³ powierzchni tekstu w ogólnej, ca³kowitej powierzchni materia³u teksto-
wego (%);

Pt – powierzchnia samego tekstu (cm2);
Pct – powierzchnia ca³kowita materia³u tekstowego (cm2).

gdzie: Ppn – udzia³ powierzchni nag³ówka w ogólnej, ca³kowitej powierzchni materia³u
tekstowego (%);

Pn – powierzchnia samego nag³ówka, tytu³u, w materiale tekstowym (cm2);
Pct – powierzchnia ca³kowita materia³u tekstowego (cm2).

gdzie: Ppl – udzia³ powierzchni leadu w ogólnej, ca³kowitej powierzchni materia³u teksto-
wego (%);

Pl – powierzchnia samego leadu w materiale tekstowym (cm2);
Pct – powierzchnia ca³kowita materia³u tekstowego (cm2).

Pomiar powierzchni zajêtej przez elementy graficzne (zdjêcia, rysunki, obrazy, tabele,
wykresy) umo¿liwia obliczenie tzw. stopnia ilustracyjnoœci prasy, który mo¿e byæ skonstru-
owany oddzielnie dla dwu wyodrêbnionych wy¿ej kategorii materia³u prasowego (materia³y
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30 Angielski lead (pol. lid) – to pierwszy akapit tekstu dziennikarskiego, zwykle z³o¿ony wiêksz¹ czcionk¹ lub
pogrubionym drukiem, nawet w ramce, znajduj¹cy siê bezpoœrednio pod nag³ówkiem, który wprowadza czytelnika
w materiê tekstu – zawiera istotne informacje, pytania, odpowiedzi – zachêca do jego lektury.



tekstowo-ilustracyjne oraz materia³y ilustracyjno-tekstowe) b¹dŸ dla ca³oœci badanego pisma,
czy poprzez wyszczególnienie udzia³u przyjêtych w obliczeniach kategorii ilustracji i grafiki,
co pokazano na przyk³adzie materia³u tekstowo-ilustracyjnego.

gdzie: Si – stopieñ ilustracyjnoœci materia³u tekstowo-ilustracyjnego, który oznacza
udzia³ powierzchni elementów obrazowo-graficznych w ogólnej, ca³kowitej
powierzchni materia³u tekstowo-ilustracyjnego (%);

Pig – ogólna powierzchnia ilustracji i grafiki materia³u tekstowo-ilustracyjnego (cm2);
Pcti – powierzchnia ca³kowita materia³u tekstowo-ilustracyjnego (cm2).

3. Tematyka materia³ów prasowych

Przed dokonaniem pomiaru powierzchni zajmowanej przez dane materia³y prasowe b¹dŸ
zbadaniem czêstoœci ich wystêpowania w konkretnym piœmie (badania iloœciowe), powinniœ-
my sporz¹dziæ odpowiedni klucz kategoryzacyjny, wed³ug którego bêdziemy porz¹dkowali
tematykê materia³ów prasowych (badanie jakoœciowe). Z tym, ¿e musimy podj¹æ decyzjê, czy
dany klucz kategoryzacyjny zastosujemy zarówno do materia³ów dziennikarskich, jak i nie-
dziennikarskich (np. listy od czytelników, sprostowania, odpowiedzi, rozrywka, humor, po-
ezja), czy te¿ u¿yjemy innych kluczy kategoryzacyjnych, w³aœciwych ze wzglêdu na badan¹
kategoriê materia³ów prasowych. Co jest nie tylko mo¿liwe, ale w badaniach konkretnej pro-
blematyki nawet konieczne, gdy¿ dopiero wówczas umo¿liwia sprecyzowanie kategorii te-
matycznych obrazów rzeczywistoœci przedstawianej w prasie, zw³aszcza w wydawnictwach
o charakterze œrodowiskowym czy wyspecjalizowanym. W konsekwencji kategorie klucza
w analizie zawartoœci powinny zawsze i bezwzglêdnie odpowiadaæ celowi i problematyce ba-
dañ, wyczerpywaæ problem i materia³ badawczy oraz byæ maksymalnie jednoznaczne; jest
te¿ rzecz¹ po¿¹dan¹, aby ponadto by³y one oszczêdne, oparte na podziale logicznym
i roz³¹czne31.

Poni¿ej zaprezentujemy jeden z mo¿liwych kluczy kategoryzacyjnych stosowanych w ba-
daniach ogólnoinformacyjnej prasy lokalnej, której zawartoœæ mo¿emy podzieliæ na nastê-
puj¹ce dzia³y:
1) ¿ycie prywatne, na które sk³adaj¹ siê miêdzy innymi takie kategorie tematyczne,

jak: wypadki losowe, przestêpczoœæ, sylwetki osób, porady, hobby, inne zwi¹zane
z ¿yciem prywatnym, osobistym, intymnym, osobniczymi warunkami ¿ycia, sytuacj¹
ekonomiczn¹, socjaln¹, bytow¹ konkretnych ludzi, ich œwiatem wartoœci, idei, oby-
czajów, zainteresowañ itp.;

2) ¿ycie spo³eczne, w którego ramach mo¿emy wydzieliæ takie ogólne kategorie tema-
tyczne, jak: a) gospodarka, b) kultura, c) edukacja, d) polityka, e) samorz¹d teryto-
rialny, f) aparat represyjny, wymiaru sprawiedliwoœci, ochrony prawnej, g) religia,
obyczaje, zwyczaje, h) sport, wypoczynek, rekreacja, i) organizacje pozarz¹dowe,
j) problematyka ekologiczna;

3) przyroda o¿ywiona i nieo¿ywiona, gdzie wystêpuj¹ takie kategorie tematyczne, jak:
a) flora, b) fauna, c) œrodowisko nieo¿ywione;
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4) rozrywka i humor, na które sk³adaj¹ siê miêdzy innymi takie kategorie tematyczne,
jak: a) krzy¿ówki, b) rebusy, c) zagadki, d) konkursy, e) sentencje, przys³owia, f) sa-
tyra i karykatura.
Jak ju¿ wspomniano, wœród wymienionych przyk³adowo grup tematycznych mo¿na nie

tylko wyodrêbniæ dodatkowe kategorie tematyczne (subkategorie), lecz tak¿e dokonaæ ich
po³¹czenia. Na przyk³ad takie materia³y prasowe, jak sprostowania, listy czytelników, odpo-
wiedzi redakcji, chocia¿ dotycz¹ ró¿nej problematyki, to jednak mo¿na je spróbowaæ zsumo-
waæ, po to, by udzieliæ odpowiedzi na przyk³ad na pytanie o udzia³ w ogólnej objêtoœci danego
periodyku prasowego materia³ów podtrzymuj¹cych kontakt z czytelnikami oraz ich strukturê.

Udzia³ danej tematyki w ogólnej powierzchni pisma mo¿emy przedstawiæ za pomoc¹ na-
stêpuj¹cego wzoru:

gdzie: Ut – udzia³ danej tematyki w ogólnej, ca³kowitej powierzchni pisma b¹dŸ po-
wierzchni zawê¿onej tylko do materia³ów dziennikarskich, a nawet o okreœlo-
nej tematyce (%);

Pt – powierzchnia pisma zajêta przez badan¹ tematykê lub subkategoriê tema-
tyczn¹ w ramach danej tematyki (cm2);

Pc – powierzchnia ca³kowita pisma b¹dŸ powierzchnia materia³ów dziennikarskich
czy materia³ów dotycz¹cych danej tematyki (cm2).

Dla niektórych badaczy interesuj¹ca mo¿e siê okazaæ problematyka nie samej struktury
tematycznej materia³ów prasowych, lecz jej podzia³ na podstawie kryterium zakresu spo³ecz-

nego, skupiaj¹cego siê nie na przedmiocie tematycznym relacji prasowej (ujêcie przedmioto-
we), lecz raczej na jej podmiocie spo³ecznym, jaki obejmuje swoim zainteresowaniem (ujêcie
podmiotowe). Na tej podstawie konkretne materia³y prasowe mo¿emy podzieliæ miêdzy inny-
mi na dwie zasadnicze kategorie: 1) materia³y dotycz¹ce i kierowane z za³o¿enia do ca³ej
wspólnoty lokalnej (zidentyfikowane w przyjêtym kluczu kategoryzacyjnym jako zagadnie-
nia znajduj¹ce siê g³ównie w obszarze takich kategorii tematycznych, jak: „¿ycie spo³eczne”,
„przyroda o¿ywiona i nieo¿ywiona” oraz „rozrywka i humor”); 2) materia³y skupione na pro-
blematyce partykularnej, indywidualnej, œrodowiskowej (wyszczególnione w kluczu katego-
ryzacyjnym zasadniczo w kategorii „¿ycie prywatne”), których odbiorcami s¹ g³ównie
zainteresowane podmioty spo³eczne.

Kategorie te mog¹ byæ w dalszej kolejnoœci procedury badawczej tematyzowane, czyli
wydzielane i korelowane wed³ug wybranych subkategorii zakresu tematycznego oraz zakresu
spo³ecznego materia³u prasowego. W rezultacie interesuj¹cy mo¿e siê okazaæ aspekt badañ
tematyki prasy, w których zakres spo³eczny relacji prasowej jest kwalifikowany w katego-
riach podzia³ów: 1) p³ciowych (mê¿czyŸni, kobiety); 2) wiekowych (dzieci, m³odzie¿, doro-
œli); 3) wed³ug miejsca zamieszkania (wieœ, miasto); 4) wed³ug wykszta³cenia (podstawowe,
gimnazjalne, ponadgimnazjalne, wy¿sze); 5) politycznych (na przyk³ad wed³ug takich ogól-
nych kategorii, jak: lewica, centrum, prawica, konserwatyzm, liberalizm, socjalizm, komu-
nizm, anarchizm, b¹dŸ wed³ug przynale¿noœci do partii politycznych czy ich poparcia);
6) religijnych (wierz¹cy, agnostycy, ateiœci); 7) obyczajowych (agresja i przemoc spo³eczna,
alkoholizm, mobbing, narkomania, patologia instytucji publicznych, patologia rodziny, pedo-
filia, prostytucja, biseksualizm, homoseksualizm, transseksualizm); 8) wed³ug statusu

PP 1 ’12 Metodologiczne podstawy badania zawartoœci prasy lokalnej 171

Ut = � 100
Pt

Pc



spo³ecznego (zatrudnieni, bezrobotni, renciœci, emeryci, niepe³nosprawni); 9) wed³ug statusu
ekonomicznego (na przyk³ad grup wyodrêbnionych wed³ug takich kategorii, jak: dochód,
maj¹tek, zawód, rodzaj prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej); 10) wed³ug statusu prawne-
go (na przyk³ad osoby, które pope³ni³y okreœlone wykroczenie czy dokona³y konkretnego
przestêpstwa b¹dŸ podejrzane, skazane, osadzone w zak³adzie poprawczym lub karnym, nie-
letni i doroœli przestêpcy).

4. Forma gatunkowa materia³ów prasowych

Wed³ug niektórych opinii zasadniczymi czynnikami, na których podstawie powinno siê
przeprowadzaæ systematykê gatunków dziennikarskich, s¹ kryteria: funkcji, formy (budowy
kompozycyjnej), stylu i jêzyka32. Na przyk³ad koncepcja normatywna traktuje gatunki dzien-
nikarskie w kategoriach okreœlonych wzorców, wykorzystywanych w praktyce dziennikar-
skiej. W rezultacie wzorce gatunkowe maj¹ w tych okolicznoœciach charakter odpowiednich
kodów komunikacji spo³ecznej. Ich przestrzeganie zapewnia porozumienie, zaœ naruszenie
niesie ze sob¹ mniejsze lub wiêksze zak³ócenia. Powstaj¹ wówczas tak zwane szumy komuni-
kacyjne, wystêpuj¹ce na linii nadawca–odbiorca33. Tak rozumiane normy gatunkowe maj¹
charakter pojêæ typologicznych, których cechy przedmiotom rzeczywistym przys³uguj¹ b¹dŸ
tylko czêœciowo [...], b¹dŸ tylko w pewnym stopniu34. Innymi s³owy mówi¹c, normy i wzorce
gatunkowe s¹ wpisane w okreœlon¹ sytuacjê komunikacyjn¹, któr¹ tworz¹ nadawca komuni-
katu i jego odbiorca. St¹d te¿ czytelnik prasy powinien poprawnie zidentyfikowaæ okreœlon¹
sytuacjê komunikacyjn¹, stworzon¹ przez dany gatunek dziennikarski, aby w³aœciwie j¹ zin-
terpretowaæ35. Jednak Stefania Skwarczyñska zwraca uwagê na to, i¿: Wybitna indywidual-
noœæ gatunków ¿¹da, aby je raczej wyliczaæ ni¿ podporz¹dkowaæ wykonstruowanym pojêciom
klasyfikacyjnym, nie³atwo daj¹cym siê wyprowadziæ z w³aœciwoœci tych tak silnie zindywidu-
alizowanych struktur36. Problematyka gatunków dziennikarskich znalaz³a odzwierciedlenie
w stosunkowo bogatej literaturze przedmiotu37.
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32 J. Wegner, Metoda systematyzowania form dziennikarskich, w: Metody i techniki badawcze w prasoznawstwie,
t. I. Warszawa 1969, s. 134.

33 Por. S. Skwarczyñska, Wstêp do nauki o literaturze, t. II, Warszawa 1965, s. 149.
34 Cyt. za: I. Lazari-Paw³owska, O pojêciu typologicznym w humanistyce, „Studia Filozoficzne” 1958, nr 4, s. 34.
35 Por. Z. Bauer, Wokó³ gatunków dziennikarskich, w: Dziennikarstwo i jego konteksty, pod red. Z. Bauera,

E. Chudziñskiego, Kraków 1991, s. 41.
36 S. Skwarczyñska, Wstêp do nauki o literaturze, t. III, Warszawa 1965, s. 132.
37 Szerzej na temat gatunków dziennikarskich zob.: D. Zas³awski, O felietonie, Warszawa 1949; Teoria i prakty-

ka dziennikarstwa. Wybrane problemy, pod red. B. Golki, M. Kafla, Z. Mitznera, Warszawa 1964; M. Szulczewski,
Publicystyka i wspó³czesnoœæ, Warszawa 1969; I. Tetelowska, Informacja – odrêbny gatunek dziennikarski, w: Szkice
prasoznawcze, pod red. P. Dubiela, W. Pisarka, Kraków 1972; B. Doleszak-Wajdzik, O wywiadzie prasowym, „Zeszyty
Prasoznawcze” 1974, nr 1; J. H. Netzer, Dyskusja o wywiadzie dziennikarskim, „Zeszyty Prasoznawcze” 1974, nr 1;
M. Szulczewski, Publicystyka – problemy teorii i praktyki, Warszawa 1976; M. Miller, Reporterów sposób na ¿ycie,
Warszawa 1982; P. Stasiñski, Poetyka i pragmatyka felietonu, Wroc³aw 1982; T. Klein, Felieton – niektóre historyczne
i teoretyczne aspekty gatunku, „Polonistyka” 1983, nr 4; K. K¹kolewski, Estetyka faktu, w: Genologia polska, pod red.
E. Miodoñskiej-Brookes i innych, Warszawa 1984; M. Szulczewski, Czas w s³owach odbity. Refleksje o rzeczywistoœci
nazywanej, Warszawa 1986; W. Pisarek, Retoryka dziennikarska, Kraków 1988; Z. Bauer, Wywiad prasowy. Typologia
i struktura, Kraków 1988; Polski esej. Studia, pod red. M. Wyki, Kraków 1991; A. Magdoñ, Reporter i jego warsztat,
Kraków 1993; M. Krakowiak, Polskie spory wokó³ eseju, „Przegl¹d Humanistyczny” 1994, nr 6; K. Wolny, Reporta¿
– jak go napisaæ?, Rzeszów 1996; J. Fras, Dziennikarski warsztat jêzykowy, Wroc³aw 1999; Poetyka i pragmatyka gatu-
nków dziennikarskich, pod red. W. Furman, K. Wolny-Zmorzyñski, Rzeszów 1999; S. Bortnowski, Warsztaty dzienni-
karskie, Warszawa 1999; M. Zaœko-Zieliñska, Recenzja i jej norma gatunkowa, „Poradnik Jêzykowy” 1999, nr 8–9;
W. Furman, Gatunki dziennikarskie – specyfika ich tworzenia i redagowania, Rzeszów 2000.



Do najwa¿niejszych gatunków prasowych, w których dominuje funkcja informacyjna

zalicza siê przede wszystkim: 1) wzmiankê, inaczej flesh lub news (zawiera powiadomienie
o pojedynczym fakcie); 2) notatkê (odmiana wzmianki wzbogacona o dodatkowe fakty szcze-
gó³owe); 3) sprawozdanie (przedstawiaj¹ce zdarzenia w sposób dynamiczny z zachowaniem
chronologii) – w obrêb którego w³¹cza siê tak¿e teksty, w których elementy informacji zostaj¹
zast¹pione przez zwi¹zki skutkowo-przyczynowe, traktuj¹c j¹ wówczas jako tak zwan¹ rela-
cjê; 4) ¿yciorys (opis chronologiczny ¿ycia jednego cz³owieka); 5) sylwetka (prezentacja oso-
by przez opis jej osobowoœci); 6) kronika wydarzeñ, kalendarium (na które sk³adaj¹ siê
uporz¹dkowane chronologicznie wzmianki lub notatki o zdarzeniach, maj¹cych miejsce
w okreœlonym przedziale czasowym); 7) przegl¹d prasy (z³o¿ony z cytatów z artyku³ów opu-
blikowanych w innych czasopismach lub gazetach); 8) wywiad (odnosz¹cy siê do faktów,
wydarzeñ lub prezentuj¹cy osobowoœæ i przekonania rozmówcy); 9) sonda dziennikarska
(czyli cykl wywiadów lub pogl¹dów na okreœlony temat); 10) ankieta (odpowiedzi na zadane
przez redakcjê, dziennikarza pytania)38.

Natomiast do gatunków prasowych, w których przewa¿a funkcja interpretacyjna,

wyjaœniaj¹ca i oceniaj¹ca, czyli funkcja publicystyczna, zalicza siê: 1) komentarz (za-
wiera interpretacjê, ocenê, recenzjê, wartoœciowanie aktualnych wydarzeñ i opinii); 2) artyku³
publicystyczny (logiczna wypowiedŸ na tematy spo³eczne, prowadz¹ca do sformu³owania
czy obrony pewnej tezy); 3) esej (swobodne i osobiste wypowiadanie siê na okreœlony temat,
wykorzystuj¹ce ró¿ne style); 4) recenzja (informacja o pewnym wydarzeniu, przewa¿nie kul-
turalnym, zawieraj¹ca odpowiedni s¹d recenzenta); 5) felieton (refleksyjny, czasami ¿artobli-
wy i ironiczny utwór dotycz¹cy aktualnych zdarzeñ); 6) dyskusja redakcyjna (to zapis
inspirowanej przez redakcjê dyskusji ekspertów o jakimœ problemie); 7) reporta¿ (osobiste
i emocjonalne sprawozdanie o wydarzeniach, sytuacjach i ludziach).

5. Stosunek materia³ów prasowych do rzeczywistoœci

Prasa lokalna wprowadza do obiegu publicznego treœci rozpowszechniane w odpowied-
nich formach, które nazywamy gatunkami prasowymi. W zwi¹zku z ich charakterystycznymi
cechami mo¿emy je klasyfikowaæ. Jedn¹ z zasad klasyfikacji jest stosunek ich treœci do rze-
czywistoœci39. Na tej podstawie wyodrêbnimy dwie kategorie wypowiedzi prasowych: rela-

cje i przedstawienia.
Relacje prasowe odnosz¹ siê do realnej rzeczywistoœci, któr¹ opisuj¹ na przyk³ad za po-

moc¹ reporta¿u czy sprawozdania i w ten sposób próbuj¹ jak najbardziej realistycznie oddaæ
jej obraz. Wyjaœniaj¹c zadania paradygmatu realistycznego w praktyce dziennikarskiej, To-
masz Goban-Klas pisze: Realizm jest standardem estetycznym takiego tworzenia przekazów,
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38 Nieco inny podzia³ proponuj¹ Wojciech Furman, Andrzej Kaliszewski oraz Kazimierz Wolny-Zmorzyñski,
wyodrêbniaj¹c informacjê, publicystykê oraz grupê dziennikarskich gatunków pogranicznych. Do informacji zali-
czono: wzmiankê, notatkê, infografiê, zapowiedŸ, fait divers, depeszê, sprawozdanie, relacjê, raport, korespon-
dencjê, ¿yciorys, sylwetkê, przegl¹d prasy, mapy, tabele, wykresy oraz reporta¿ fabularny. Natomiast do
publicystyki: artyku³ publicystyczny, artyku³ wstêpny, felieton, komentarz, recenzjê, esej oraz reporta¿ problemo-
wy. Do gatunków pogranicznych w³¹czono wywiad, debatê (dyskusjê) oraz hipertekst (zob. W. Furman, A. Kali-
szewski, K. Wolny-Zmorzyñski, Gatunki dziennikarskie. Specyfika ich tworzenia i redagowania, Rzeszów 2000,
s. 30–31).

39 Zob. Poetyka i pragmatyka gatunków dziennikarskich, pod red. W. Furmana, K. Wolnego-Zmorzyñskiego,
Rzeszów–Kielce 1999.



aby wykazywa³y konwencjonalny zwi¹zek z uznawan¹ rzeczywistoœci¹. [...] Potocznie uwa¿a
siê, ¿e media wtedy odzwierciedlaj¹ rzeczywistoœæ, gdy reprezentatywnie ukazuj¹ jej struktu-
rê i tendencje spo³eczne40. Mo¿na powiedzieæ, i¿ realizm i reprezentatywnoœæ powinny stano-
wiæ funkcjonalny paradygmat dzia³ania prasy lokalnej. Obowi¹zek ten dotyczy nie tylko
odpowiedniego i wiernego odzwierciedlania rzeczywistoœci, ale wymaga przede wszystkim
takiego ukszta³towania relacji, ¿eby oddawa³a charakterystyczne i typowe cechy zbiorowo-
œci, spo³ecznoœci, grupy. W rezultacie czytelnik powinien otrzymaæ faktyczny i reprezenta-
tywny obraz rzeczywistoœci. Czêsto jest to jednak w praktyce dziennikarstwa lokalnego
swoisty dezyderat, bowiem du¿a czêœæ materia³ów prasowych dotyczy w³aœnie niereprezenta-
tywnych dla ca³ej spo³ecznoœci zdarzeñ, zwykle o charakterze sensacyjnym, obyczajowym
czy losowym, których bohaterami s¹ g³ównie osoby z lokalnego establishmentu, okreœlone
grupy spo³eczne, instytucje, organizacje.

Natomiast w przedstawieniach prasowych mamy do czynienia ze swoist¹ fikcj¹, która
jest w zasadzie przekszta³ceniem rzeczywistoœci poprzez wprowadzenie do niej na przyk³ad
elementów zmyœlonych (nieprawdziwych, które faktycznie nie wystêpuj¹ w przedstawianej
rzeczywistoœci) b¹dŸ/i wymyœlonych (stworzonych na potrzeby publikacji prasowej, sprepa-
rowanych, wydumanych, naci¹ganych). Rezultatem takiego postêpowania mo¿e byæ za-
fa³szowanie rzeczywistoœci (interpolacja, która polega na odpowiednim koloryzowaniu
wypowiedzi), albo na przyk³ad przeniesienie wydarzeñ wspó³czesnych do przysz³oœci lub ich
przedstawienie w innym wymiarze (ekstrapolacja, która polega na intuicyjnej antycypacji
przysz³oœci, czyli zastosowaniu wyobraŸni do opisu teraŸniejszoœci). Okreœlona wypowiedŸ
dziennikarska mo¿e równie¿ przybraæ formê relacji fantazyjnej, urojonej, czyli ca³kowicie
oderwanej od realnej rzeczywistoœci. W gruncie rzeczy materia³y prasowe mog¹ ³¹czyæ ele-
menty relacji i przedstawienia, zw³aszcza w publicystyce.

Dziennikarze, w zwi¹zku z potrzeb¹ obrazowego przedstawiania rzeczywistoœci, siêgaj¹
czêsto do metafory, której celem jest odpowiednie zilustrowanie okreœlonego zdarzenia, sta-
nowiska, pogl¹du, opinii czy oceny przez odwo³anie siê do czegoœ, co jest znane czytelniko-
wi. W ten sposób wiadomoœci niejako szybciej wnikaj¹ do œwiadomoœci odbiorcy i g³êbiej
zapadaj¹ w jego pamiêci41. Odnosz¹c swoje uwagi do zachowañ spo³ecznych, francuski psy-
cholog Le Bon, ju¿ pod koniec XIX w. zauwa¿y³, i¿: Masy potrafi¹ myœleæ jedynie obrazami
i tylko obrazy mog¹ na nie wp³yn¹æ42. Ka¿dy jêzyk jest w istocie jêzykiem metafor. Jest ona
szczególn¹ form¹ porównania. To, co nieznane, kojarzone jest ze znanym. [...] Trafne metafo-
ry zapadaj¹ w pamiêci s³uchaczy du¿o lepiej ni¿ abstrakcyjnie sformu³owane myœli. [...] Za
pomoc¹ metafor mo¿na wiele rzeczy uzmys³owiæ, ale nie da siê nimi niczego uzasadniæ. Ma
wiêc racjê Erdmann, gdy pisze: „Metafora nigdy niczego nie uzasadnia i nierozs¹dnie jest
wierzyæ, ¿e skoro jakieœ dwie rzeczy s¹ zbie¿ne ze wzglêdu na jeden aspekt, musz¹ byæ równie¿
to¿same w innych aspektach czy wrêcz we wszystkich. Ale w to w³aœnie chêtnie siê wierzy
i przeto bardzo ³atwo poprzez takie przekonuj¹ce analogie naœwietliæ sobie coœ najbardziej
fa³szywego”43.

174 Ryszard KOWALCZYK PP 1 ’12

40 Cyt. za: T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i internetu, op.
cit., s. 204.

41 Zob. T. Dobrzyñska, Warunki interpretacji wypowiedzi metaforycznych, Wroc³aw 1986; G. Lakoff, M. John-
son, Metafory w naszym ¿yciu, Warszawa 1988; J. Machowska, Metafora w nowomowie, „Zeszyty Prasoznawcze”
1994, nr 1–2 (137), s. 169–180.

42 Podajê za: H. Lemmermann, Komunikacja werbalna. Szko³a retoryki, Wroc³aw 1999, s. 121.
43 Ibidem, s. 120–121.



6. Ocena i wartoœciowanie rzeczywistoœci

W konsekwencji dominacji jêzykowych form komunikowania siê ludzi, równie¿ okreœlo-
ne relacje dziennikarskie ³¹cz¹ w sobie kilka charakterystycznych cech wypowiedzi, miêdzy
innymi przedstawiaj¹ aktualny stan rzeczy lub prezentuj¹ opinie, pogl¹dy, oceny. Wyró¿-
niamy wœród nich materia³y o charakterze œciœle merytorycznym, gdzie za pomoc¹ racjonal-
nych argumentów i rzeczowych dowodów oraz logicznie uzasadnionych przes³anek wyjaœnia

siê okreœlon¹ rzeczywistoœæ. Natomiast w przypadku opinii, przekonañ i ocen dziennikarze
zazwyczaj wykraczaj¹ poza ch³odn¹ i racjonaln¹ logikê, zwracaj¹c siê w wiêkszym stopniu
do uczuæ i pragnieñ czytelników, ani¿eli do ich racjonalnego rozumu. Niekiedy nara¿aj¹c
siê tak¿e na odpowiedzialnoœæ karn¹44. Zw³aszcza wówczas, gdy opinia jest niejako uwik³ana
w fakty, chocia¿ wprost siê do nich nie odwo³uje, ani ich nie przytacza. ¯eby opinia korzy-
sta³a z ochrony prawnej nie powinna byæ tylko supozycj¹, lecz powinna byæ oparta na praw-
dzie, prawdziwych dowodach b¹dŸ przes³ankach. Jest to wa¿ne zw³aszcza wówczas, gdy
opinia dotyczy konkretnej osoby (tak¿e osoby prawnej) czy mo¿liwej do zidentyfikowania
grupy spo³ecznej, spo³ecznoœci. W mniejszym zaœ stopniu, gdy tyczy pewnych zjawisk, pro-
cesów, instytucji, obyczajów i zwyczajów, œrodowiska przyrodniczego, czyli faktów nieoso-
bowych, ogólnospo³ecznych. Ochron¹ prawn¹ natomiast powinny siê cieszyæ za³o¿enia,
postulaty, warunki, jakie przyjmuje dziennikarz w procedurze opisu, charakterystyki czy
oceny rzeczywistoœci, czyli swoiste presupozycje, s¹dy a priori. Chocia¿ wyprzedzaj¹ one
wszelkie empiryczne doœwiadczenie, to jednak bazuj¹ na pewnej konwencji jêzykowej, ter-
minologicznej, spo³ecznej, postrzegania z³o¿onej rzeczywistoœci. Nie mo¿na zapominaæ, i¿
w przekazie cudzych opinii dziennikarz powinien siê opieraæ na wiarygodnym Ÿródle infor-
macji. Na pewno nie jest nim osoba podejrzana, oskar¿ona, skazana, nawet œwiadek koronny.

W konsekwencji czasem pomijamy równie¿ problematykê tego, co z perspektywy dobra
wspólnego – jakim jest niew¹tpliwie próba kszta³towania i podtrzymywania wysokich stan-
dardów obowi¹zuj¹cych w komunikacji publicznej – jest mo¿liwe do wyra¿enia w konkretnej
opinii, ¿eby nie przypomina³a mniemania, nawet powszechnego, czy swoistej supozycji, lecz
by³a oparta na faktach i zmierza³a do wspólnego dobra. W gruncie rzeczy chodzi o podkreœle-
nie tego, co w danej opinii jest istotne i prawdziwe, a zatem jest istotne, bo jest prawdziwe.
Pogl¹d i ocena mog¹ bowiem wyrz¹dzaæ szkody zarówno spo³eczne, jak i indywidualne, dla-
tego dziennikarze powinni jasno zdefiniowaæ podstawy merytoryczne oraz cel swojej opinii,
która powinna byæ rzeczowa, spójna i wiarygodna. Zaœ odwo³anie siê do ró¿nych s¹dów45

ocennych i wartoœciuj¹cych oraz metafor i symboli powinno byæ merytorycznie uzasadnione
oraz wywa¿one, by nie prowadziæ do nieporozumienia, absurdu, nonsensu, czy zbyt daleko
id¹cej wieloznacznoœci.

Dziennikarze lokalni wykazuj¹ szczególne zainteresowanie konfliktami w œrodowisku,
zw³aszcza takimi, które maj¹ charakter personalny i dotycz¹ konkretnych osób, zajmuj¹cych
wa¿ne miejsce w lokalnej strukturze spo³ecznej i wysok¹ pozycjê na drabinie presti¿u
spo³ecznego. Czêœciej zwracaj¹ uwagê na zdarzenia, w których wystêpuj¹ rywalizacja i domi-
nacja, ani¿eli kooperacja i wspó³praca. Takie zachowania maj¹ swoje okreœlone uwarunko-
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44 Zob. Fakt vs. opinia, pod red. A. Bodnara, D. Bychawskiej-Siniarskiej, Materia³y z konferencji zorganizowa-
nej przez Obserwatorium Wolnoœci Mediów w Polsce w dniu 26 marca 2009 roku, Warszawa 2010.

45 Pamiêtajmy, i¿ s¹dem w sensie logicznym jest znaczenie zdania oznajmuj¹cego. Natomiast s¹dem w sensie
psychologicznym jest swoiste odczucie, prze¿ycie, które chocia¿ jest wyra¿one jêzykowo, to jednak nie podlega we-
ryfikacji w kategoriach prawdy i fa³szu.



wania historyczne. Uznanie wy¿szoœci zachowañ rywalizacyjnych nad sk³onnoœci¹ do
wspó³pracy stanowi jeden z g³ównych przejawów tendencji do podkreœlenia w³asnego ja
w naszym spo³eczeñstwie. �ród³a tego zjawiska tkwi¹ w b³êdnej koncepcji przyrody, sfor-
mu³owanej w XIX wieku przez darwinistów spo³ecznych, którzy uwierzyli, ¿e ca³e ¿ycie
w spo³eczeñstwie musi polegaæ na walce o byt, któr¹ wygrywaj¹ osobniki „najlepiej przysto-
sowane”46. Dlatego miêdzy innymi we wspó³czesnej praktyce dziennikarstwa lokalnego
zwykle eksponuje siê elementy, które dziel¹, polaryzuj¹ i konfliktuj¹ ludzi oraz s¹ Ÿród³em
rozsadzania wiêzi spo³ecznych, pe³ni¹c rolê dezintegruj¹c¹47. Natomiast w zbyt ma³ym stop-
niu podkreœla siê znaczenie czynników scalaj¹cych jednostki, grupy, spo³ecznoœci, spo³eczeñ-
stwa, akcentuj¹c znaczenie wartoœci, norm, zachowañ i postaw opartych na wspó³dzia³aniu,
wspó³pracy i kooperacji w realizacji wspólnych zadañ i osi¹ganiu celów spo³ecznych.

Na kanwie tych uwag powstaje pytanie miêdzy innymi o obecnoœæ w wypowiedzi praso-
wej elementów oceniaj¹cych i wartoœciuj¹cych relacjonowan¹ rzeczywistoœæ, jak równie¿
pochwalnych (pozytywnych), krytycznych (negatywnych) b¹dŸ neutralnych (bezstron-
nych) czy nawet ambiwalentnych (dwuwartoœciowych, zarówno pozytywnych, jak i nega-
tywnych, zatem sprzecznych zachowañ wobec tego samego przedmiotu relacji).

Ocen¹ zwykle jest stwierdzenie czy dany przedmiot opisu jest wartoœciowy, zaœ warto-
œciowaniem jest orzekanie, jakie cechy tego przedmiotu stanowi¹ o jego wartoœci48. Zwykle
przyjmujemy, i¿ ocena jakiejœ osoby, sytuacji, wydarzenia, instytucji, powinna siê opieraæ na
jej analizie, w miarê rzeczowej i dok³adnej. Dopiero na jej podstawie mo¿emy wydaæ pozy-
tywn¹ b¹dŸ negatywn¹ ocenê czy opiniê, tak¿e okreœliæ jej zakres. W prasie lokalnej ocenê
pozytywn¹ b¹dŸ negatywn¹ wyra¿on¹ wprost mo¿e zast¹piæ ocena opisowa, stanowi¹c swo-
isty fundament dla ewentualnej oceny przez potencjalnego odbiorcê. Takie podejœcie jest bli-
skie postawie neutralnej, jednak ró¿ni siê od niej brakiem równego dystansu do stron sporu
oraz przyjêciem implicite okreœlonego punktu widzenia wobec opisywanych problemów.
Oceny dotycz¹ce problematyki etycznej, estetycznej i wartoœci na ogó³ nie podlegaj¹ weryfi-
kacji racjonalnej i empirycznej, tym samym ten sam przedmiot oceny mo¿e byæ uznany za dobry
b¹dŸ z³y, piêkny b¹dŸ brzydki, pozytywny b¹dŸ negatywny. Wartoœciowanie zaœ umo¿liwia
ocenê rzeczywistoœci miêdzy innymi w kategoriach zalet, wad czy ceny, jak¹ nale¿y zap³aciæ
za pewne dobra, do których zaliczamy nie tylko przedmioty materialne, lecz tak¿e wartoœci
niematerialne (np. godnoœæ, honor, prawda, wolnoœæ). Wartoœciowania rzeczywistoœci nie
mo¿na przeprowadziæ bez odwo³ania siê do okreœlonych zasad i przekonañ podzielanych
w jakiejœ spo³ecznoœci, tak¿e obyczajów, stanowi¹cych podstawê przyjêtych w niej norm
i ocen. Dlatego w rzeczywistoœci pope³niamy b³¹d wówczas, gdy wartoœciujemy i oceniamy
okreœlone zdarzenia w sposób niejako zewnêtrzny – korzystaj¹c z miary uniwersalnej, po-
wszechnie akceptowanej. Natomiast nie odwo³ujemy siê do lokalnych uwarunkowañ, zarówno
jêzykowych i sytuacyjnych, jak i w dziedzinie szeroko rozumianych miejscowych imponde-
rabiliów. Tych nie zawsze uchwytnych czy dok³adnie okreœlonych lokalnych przekonañ, za-
sad, norm, wartoœci, które jednak zwykle maj¹ zasadnicze znaczenie w procesie osobniczej
percepcji miejscowej rzeczywistoœci. Warunki te sprzyjaj¹ rozwojowi na przyk³ad hipokry-

zji spo³ecznej (ob³udy, dwulicowoœci, nieszczeroœci, udawania) oraz ostracyzmu spo³ecznego
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46 F. Capra, Punkt zwrotny, Warszawa 1987, s. 74.
47 Por. R. Kowalczyk, Integracyjna i dezintegracyjna rola prasy lokalnej, w: Zderzenie czy dialog pañstw naro-

dowych w Europie, pod red. J. Sobczaka, A. W. Miko³ajczaka przy udziale B. Hordeckiego, Poznañ 2008,
s. 327–348; H. £uczak, Nie pozwólcie siê ok³amywaæ, Kraków 1996.

48 Szerzej zob.: M. Szulczewski, Publicystyka. Problemy teorii i praktyki, Warszawa 1976.



(postawy niechêci do kogoœ, a nawet jego wykluczenia œrodowiskowego, którego fundamen-
tem mog¹ byæ miêdzy innymi: nietolerancja, projekcja, przes¹d, stereotyp, uprzedzenie, za-
wiœæ, zazdroœæ).

Natomiast celem prasowych materia³ów pochwalnych jest miêdzy innymi wyra¿enie
uznania dla czyjegoœ postêpowania lub czyichœ zamiarów, cech, zalet, osi¹gniêæ, które traktu-
jemy jako w³aœciwe, godne naœladowania, pozytywne. Materia³ krytyczny zawiera zwykle
negatywn¹ ocenê dzia³alnoœci osób, instytucji, wydarzeñ, zjawisk, procesów, a zatem rów-
nie¿ wyra¿one wprost lub ukryte ich porównanie do systemu okreœlonych kryteriów i postula-
tów, zazwyczaj aprobowanych i oczekiwanych przez wiêkszoœæ spo³eczeñstwa, a tak¿e
wyra¿onych w systemie prawa stanowionego i normach moralnych. Kwalifikuj¹c materia³
prasowy jako krytyczny, czyli statuuj¹cy opisywan¹ rzeczywistoœæ w kategoriach negatyw-
nych, mo¿emy równie¿ zwróciæ uwagê na te jego cechy, które umo¿liwi¹ wyodrêbnienie miê-
dzy innymi materia³ów o charakterze krytykanckim oraz materia³ów wyra¿aj¹cych postawê
krytycyzmu. Za krytykanckie mo¿emy uznaæ takie materia³y prasowe, które z przesad¹, su-
rowo, nadmiernie lub nies³usznie coœ lub kogoœ krytykuj¹. Krytykant lubuje siê w krytyce,
w zasadzie wszystkich (poza sob¹) i wszystko (poza swoimi cechami, motywami, osi¹gniê-
ciami) krytykuje i potêpia. Krytycyzm natomiast oznacza w zasadzie zdolnoœæ do rozs¹dnej,
rzeczowej i pozbawionej emocji oceny czegoœ lub kogoœ. Do neutralnych zaliczymy takie
materia³y prasowe, których cech¹ jest swoista informatywnoœæ i sprawozdawczoœæ, czyli sku-
pienie siê na rzeczowej relacji wydarzeñ, opinii, postaw, zjawisk. Neutralnoœæ dziennikarska
oznacza nie tylko równy dystans do osób, instytucji, pogl¹dów, lecz tak¿e nie opowiadanie siê
za ¿adn¹ ze stron sporu oraz nieprzyjmowanie jakiegokolwiek punktu widzenia. Faktycznie
jednak nie oznacza braku w³asnych ocen czy opinii, lecz jest wyrazem przyjêcia postawy neu-
tralnego obserwatora, którego celem jest dostarczenie odbiorcy najwa¿niejszych informacji
o rzeczywistoœci, pozbawionych odautorskich emocji, ocen, pogl¹dów, wniosków. W nie-
których materia³ach prasowych mo¿emy dostrzec postawê ambiwalencji – swoistego nega-
tywno-pozytywnego zachowania siê wobec relacjonowanej rzeczywistoœci – któr¹ nie sposób
wyjaœniæ odwo³uj¹c siê tylko do treœci konkretnego materia³u prasowego. Byæ mo¿e jest to re-
zultat okreœlonej sytuacji, z której trudno autorowi wyjœæ bez szwanku dla jego reputacji
spo³ecznej i która powoduje sprzeczne uczucia, pogl¹dy, oceny, wnioski, interpretacje. B¹dŸ
jest to jeden z objawów osobowoœci cynicznej czy nawet schizofrenicznej, której cechami s¹
miêdzy innymi nielogiczne, niespójne czy wrêcz magiczne rozumowanie oraz towarzysz¹cy
mu egocentryzm.

7. Terytorialne aspekty materia³ów prasowych

Przyjmuje siê, i¿ prasa lokalna wyodrêbniona na podstawie kryterium zasiêgu rozpo-

wszechniania, to kategoria takich wytworów prasowych, które ukazuj¹ siê na terytorium
mniejszym od terytorium pañstwa. Dlatego podlegaj¹ one charakterystycznemu podzia³owi,
który wyznacza im w³aœciwe obszary kolporta¿u, wydzielone zwykle na podstawie wew-
nêtrznego podzia³u terytorialnego pañstwa. W rezultacie prasê lokaln¹ mo¿emy podzieliæ
wed³ug kryterium terytorialnego zasiêgu na charakterystyczne rodzajowo grupy. W ten spo-
sób pod¹¿aj¹c od najmniejszej jednostki terytorialnej, jak¹ jest gmina, poprzez powiat, do naj-
wiêkszej jednostki, jak¹ jest województwo, otrzymamy stosunkowo spójny podzia³ obszarów
rozpowszechniania prasy lokalnej i jednoczeœnie okreœlonych kategorii prasy lokalnej. W re-
zultacie na pojêcie prasy lokalnej sk³adaj¹ siê wówczas takie wytwory prasowe, jak: prasa

gminna, prasa powiatowa, prasa wojewódzka. Podzia³ ten jest podzia³em jednoznacznym,
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tzn., ¿e ka¿dy wytwór prasowy jest zaliczany tylko do jednej kategorii podzia³u. Rzeczywi-
stoœæ prasowo-wydawnicza niestety nie jest jednoznaczna. Dlatego poza takimi tytu³ami
prasowymi, które swoim naturalnym zasiêgiem kolporta¿u pokrywaj¹ siê z powy¿szym po-
dzia³em terytorialnym kraju, ukazuj¹ siê wydawnictwa, których obszar rozpowszechniania
nie mieœci siê w ramach takiego podzia³u, tzn., ¿e nie jest z nim spójny, a dane wytwory praso-
we ukazuj¹ siê na obszarach niedookreœlonych pod tym wzglêdem. Mamy bowiem tytu³y kol-
portowane na obszarze mniejszym od gminy (osiedle, parafia, wieœ, szko³a, zak³ad pracy),
zwykle takie wytwory prasowe okreœlamy pojêciem prasa sublokalna. Wystêpuj¹ te¿ perio-
dyki rozpowszechniane na terytorium wiêkszym od gminy, lecz nie obejmuj¹cym ca³ego po-
wiatu, wiêkszym ni¿ jeden powiat, lecz nie zawsze obejmuj¹cym dwa, trzy lub wiêcej
powiatów – prasa lokalna mo¿e bowiem obejmowaæ powiat oraz gminê, dwie, trzy lub wiêcej
gmin, lecz nie dwa powiaty. Takie periodyki mo¿emy nazwaæ pras¹ miêdzypowiatow¹, ale to
doœæ dziwnie brzmi, lepiej mo¿e mówiæ wówczas o prasie mikroregionalnej. Ewentualnie
mo¿emy dodatkowo wydzieliæ prasê podregionaln¹ (subregionaln¹)49, której obszar kolpor-
ta¿u obejmuje wiêcej ni¿ jeden mikroregion. Natomiast prasê o zasiêgu przekraczaj¹cym ob-
szar podregionu – proponujê nazwaæ pras¹ regionaln¹. Jednak nie zawsze musi ni¹ byæ prasa
ukazuj¹ca siê na obszarze ca³ego wspó³czesnego województwa, lecz kolportowana na jego
wiêkszej czêœci, tzn. obejmuj¹cej wiêcej ni¿ jeden podregion. Jak zdefiniowaæ takie wydaw-
nictwa prasowe, które ukazuj¹ siê na obszarze dwu regionów? Mo¿na pos³u¿yæ siê wówczas
okreœleniem prasa ponadregionalna (ewentualnie transregionalna).

W konsekwencji takich propozycji podzia³u prasy lokalnej, bazuj¹cych na kryterium za-
siêgu rozpowszechniania, mo¿emy w jej ³onie wydzieliæ nastêpuj¹ce charakterystyczne gru-
py prasowo-wydawnicze, takie jak: a) prasa sublokalna (na obszarze mniejszym od gminy),
b) prasa lokalna sensu stricto (na obszarze nie wiêkszym ni¿ powiat, w jej ramach znajd¹ siê
pisma zarówno gminne, jak i umownie nazywane powiatowymi), c) prasa mikroregionalna
(na obszarze wiêkszym ni¿ powiat, lecz nie podregion), d) prasa podregionalna (na obszarze
podregionu, czyli obejmuj¹cym kilka powiatów), e) prasa regionalna (na obszarze kulturo-
wo-etnograficznego lub geograficznego regionu), f) prasa ponadregionalna (transregionalna,
na obszarze dwu lub wiêcej s¹siednich regionów).

Dlatego podczas analizy zawartoœci prasy lokalnej i badania jej struktury tematycznej oraz
terytorialnej, zarówno w obrêbie materia³ów dziennikarskich, jak i niedziennikarskich, mo-
¿emy wydzieliæ materia³y prasowe, których treœæ jest bezpoœrednio lub poœrednio zwi¹zana
z dan¹ spo³ecznoœci¹. Materia³y prasowe dotycz¹ce bezpoœrednio ¿ycia konkretnej spo³ecz-
noœci lokalnej tu i teraz zaliczymy do tzw. przekazów o charakterze lokalnoœci bezpoœred-

niej (pierwotnej, materia³y prasowe pokrywaj¹ siê swoim zainteresowaniem z obszarem
kolporta¿u pisma). Natomiast materia³y prasowe poœrednio zwi¹zane z dan¹ spo³ecznoœci¹
lokaln¹ w³¹czymy do przekazów o charakterze lokalnoœci poœredniej (wtórnej, materia³y
prasowe dotycz¹ treœci pozalokalnych, ponadlokalnych, czyli bezpoœrednio nie pokrywaj¹ siê
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49 Stosowany w naszym kraju podzia³ NTS (Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do celów Statystycznych),
który jest odpowiednikiem europejskiego systemu statystycznego NUTS (Nomenclature of Units Territorial for Sta-
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wyodrêbniono dwa wymienione wy¿ej poziomy lokalne, czyli powiatowy (LAU1) oraz gminny (LAU2).



z obszarem kolporta¿u pisma, ale w sposób niejako poœredni s¹ powi¹zane z ¿yciem danej
spo³ecznoœci lub s¹ dla niej u¿yteczne). Kategoriê lokalnoœci wtórnej (poœredniej) przekazów
mo¿emy rozpatrywaæ przynajmniej w dwóch aspektach, które dotycz¹: 1) materia³ów praso-
wych tycz¹cych wydarzeñ, zjawisk i procesów, które maj¹ miejsce poza obszarem rozpo-
wszechniania pisma, lecz s¹ równie¿ wa¿ne i u¿yteczne dla ¿ycia spo³eczno-politycznego,
kulturalnego, ekonomicznego œrodowiska, w którym s¹ kolportowane (na przyk³ad informacja
o konwencji partyjnej w stolicy województwa, na której wybrano przedstawiciela organizacji
lokalnej do w³adz tej partii); 2) materia³ów prasowych zwi¹zanych z ¿yciem i twórczoœci¹
dawnych mieszkañców obszaru kolporta¿u pisma (na przyk³ad artystów, ludzi nauki, polity-
ki, biznesu, sportu, kultury, wywodz¹cych siê z tych œrodowisk).

Przy okazji mo¿emy wskazaæ kilka najczêœciej wystêpuj¹cych cech materia³ów pozalo-
kalnych (ponadlokalnych): 1) wtórnoœæ (nieoryginalnoœæ), komunikaty pochodz¹ z innych
Ÿróde³ (prasa, radio, telewizja, ksi¹¿ki, broszury, inne publikacje); 2) wzglêdna nieaktual-
noœæ, informacje dotycz¹ g³ównie zdarzeñ minionych; 3) subiektywizm, materia³y prezentuj¹
czêsto w¹ski, lokalny (miejscowy) i œrodowiskowy (zwi¹zany z opini¹ konkretnego œrodowi-
ska, organizacji, grupy) punkt widzenia50.

Porz¹dkuj¹c materia³y prasowe w taki sposób, poszukujemy odpowiedzi miêdzy innymi
na pytania o strukturê terytorialnego zainteresowania konkretnego tytu³u prasowego oraz
udzia³ wyodrêbnionych pod tym wzglêdem materia³ów w ogólnej zawartoœci prasy lokalnej.
Niejako przy okazji mo¿emy skonstruowaæ na przyk³ad wskaŸnik lokalnoœci bezpoœredniej

materia³ów prasowych, który umo¿liwi okreœlenie udzia³u materia³ów prasowych pokry-
waj¹cych siê swoim zainteresowaniem z obszarem rozpowszechniania pisma w jego ogólnej
zawartoœci, co przedstawiono na wzorze poni¿ej.

gdzie: Wlb – wskaŸnik lokalnoœci bezpoœredniej materia³ów prasowych okreœla udzia³ ma-
teria³ów prasowych pokrywaj¹cych siê zainteresowaniem z obszarem kolpor-
ta¿u pisma w jego ogólnej zawartoœci (%);

Plb – ogólna powierzchnia materia³ów prasowych, które s¹ bezpoœrednio zwi¹zane
z obszarem kolporta¿u pisma (cm2);

Pc – powierzchnia ca³kowita pisma (cm2).

W praktyce wskaŸnik lokalnoœci bezpoœredniej materia³ów prasowych mo¿e byæ nie-
zmiernie zró¿nicowany. Ma na to wp³yw zwiêkszaj¹cy siê udzia³ materia³ów ponadlokalnych
(o charakterze tzw. lokalnoœci poœredniej, wtórnej) w ogólnej zawartoœci prasy lokalnej,
zw³aszcza w ogólnoinformacyjnych tygodnikach i dwutygodnikach lokalnych. Wykazuj¹
one zwiêkszaj¹ce zainteresowanie wydarzeniami nie tylko o zasiêgu regionalnym (zwykle
wojewódzkim), lecz tak¿e ogólnokrajowym, a nawet miêdzynarodowym (zw³aszcza do-
tycz¹cymi pañstw Unii Europejskiej). Dlatego badanie rozk³adu materia³ów prasowych pod
wzglêdem kryterium ich terytorialnego zainteresowania umo¿liwia wydzielenie przyk³adowo
takich kategorii podzia³u, jak: 1) materia³y lokalne, 2) materia³y regionalne, 3) materia³y kra-
jowe, 4) materia³y miêdzynarodowe. W rezultacie mo¿emy obliczyæ udzia³ tych materia³ów
w ogólnej zawartoœci prasy lokalnej, czyli skonstruowaæ tzw. wskaŸnik: 1) dla materia³ów lo-
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50 Por. S. Michalczyk, Media lokalne w systemie komunikowania, Katowice 2000, s. 119–121.



kalnych – wskaŸnik lokalnoœci, 2) dla materia³ów regionalnych – wskaŸnik regionalnoœci,
3) dla materia³ów krajowych – wskaŸnik krajowoœci, 4) dla materia³ów miêdzynarodowych
– wskaŸnik miêdzynarodowoœci.

Analiza treœci prasy lokalnej dostarcza tak¿e informacji o modelu zarz¹dzania jej zawarto-
œci¹ w odniesieniu do bezpoœredniego terytorialnego obszaru zainteresowania, w którym wy-
odrêbniono centrum i teren. Je¿eli w zawartoœci czasopisma dominuj¹ informacje dotycz¹ce
centrum danej jednostki terytorialnej, na której rozpowszechnia siê okreœlony tytu³ prasowy,
to mo¿emy mówiæ o modelu centralistycznym. Drugi model jest poœredni, a jego cech¹ jest
nadal przewaga materia³ów z centrum przy stosunkowo du¿ym udziale materia³ów z tak zwa-
nego terenu. W trzecim modelu, który mo¿emy nazwaæ zrównowa¿onym, istnieje wzglêdna
równowaga materia³ów poœwiêconych centrum i terenowi. Natomiast w czwartym, zdecen-
tralizowanym, wystêpuje przewaga materia³ów z terenu, które dominuj¹ nad materia³ami
z centrum51.

Przedstawione powy¿ej zasady prowadzenia badañ zawartoœci prasy maj¹ charakter ogól-
ny i szerokie zastosowanie w praktyce. Tym samym cechuje je wysoka przydatnoœæ w bada-
niach nad pras¹ lokaln¹. W tym przypadku jednak szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na
kwestie kwalifikowania materia³ów prasowych pod wzglêdem sposobu oceniania i warto-
œciowania rzeczywistoœci, który wywo³uje zwykle du¿y rezonans w obrêbie konkretnej
spo³ecznoœci lokalnej. Niemniej wa¿nym zagadnieniem w badaniach zawartoœci prasy lokal-
nej jest aspekt terytorialny materia³ów prasowych, a tak¿e ich podzia³u na tematykê wspóln¹,
dotycz¹c¹ ca³ej spo³ecznoœci lokalnej, oraz partykularn¹.

Summary

Methodological foundations for the examination of the content of local press

The paper contains the author’s considerations on the methodological foundations for the
examination of the content of local press. In discussing the content of local press, the author
places it in the grid of linguistic as well as politological, sociological and psychological para-
digms. He presents the structure of local press content and its criteria, the form of press materi-
als, their topics, division into press genres, the attitude of press materials to reality, and its
assessment and evaluation. The paper is concluded with considerations into the territorial as-
pects of press materials.

180 Ryszard KOWALCZYK PP 1 ’12
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