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Wstęp
Po 13 latach od opublikowania pierwszej strony WWW kalifornijski magazyn
„Wired”, rówieśnik internetu, obwieścił 16 sierpnia 2004 roku w artykule Tony’ego Longa1
odejście od pisania słowa „internet” wielką literą2. W ten sposób autor artykułu chciał
zwrócić uwagę na to, że internet przeobraził się w autonomiczne medium. W parze z tym
procesem wykształcało się pojęcie dziennikarza internetowego – choć, gdy pojawiali się
pierwsi dziennikarze publikujący w internecie, zapewne nie zdawano sobie z tego sprawy.
Wciąż dziennikarstwo internetowe niektórzy uważają za mało wartościowe i dalekie
od doskonałości. Jednak jak zauważył Leszek Olszański, dziś coraz trudniej deprecjonować
tę gałąź dziennikarstwa, szczególnie od momentu, gdy za publikacje online zaczęto
przyznawać nagrody Pulitzera3. A jaki jest obraz dziennikarstwa internetowego w Polsce
w oczach biernych użytkowników internetu i osób trudniących się tworzeniem zawartości,
następnie udostępnianej za pośrednictwem sieci? Biorąc pod uwagę dynamikę rozwoju
internetu jako medium warto poszukać odpowiedzi na to bardzo ogólnie sformułowane
pytanie.
W dniach 21 kwietnia – 21 maja 2008 roku, przygotowując pracę dyplomową,
przeprowadziłem

badania,

mające

na

celu

nakreślenie

obrazu

dziennikarstwa

internetowego w Polsce. Przystępując do nich sformowałem kilka szczegółowych pytań, na
które miałem nadzieję uzyskać odpowiedź:
•

Kim są dziennikarze internetowi? Ile mają lat, skąd pochodzą?

•

Jaki

jest

stosunek internautów do

pracy dziennikarzy internetowych

w Polsce (w odniesieniu m.in. do pracy dziennikarzy mediów tradycyjnych)?
•

Jakie elementy wzbogacające treść są zdaniem internautów najbardziej
atrakcyjne

oraz

jak

często

są

wykorzystywane

przez

dziennikarzy

internetowych?
•

Czy osoby publikujące treści w internecie (artykuły, aktualności, filmy wideo
swojego autorstwa) uważają się za dziennikarzy internetowych i co ma wpływ
na taką ocenę?

1

Tony Long. It's Just the 'internet' Now. http://www.wired.com/news/culture/0,64596-0.html.

2

Leszek Olszański. Dziennikarstwo internetowe. Warszawa, 2006. Strona 9.

3

Cyberdziennikarstwo [w:] Loża. Listopad 2006. Numer 13 (2) 2006.
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•

Jak liczna jest grupa osób, dla których publikowanie treści w internecie
to zawód? Czy z tytułu publikowania treści w internecie czerpią jakieś zyski? Jak
duże?

•

Jakie czynności wykonują osoby publikujące treści w internecie oraz ile czasu na
to przeznaczają?

•

Które z możliwości internetu mają największy wpływ na pracę e-redaktorów?

Na potrzeby niniejszej publikacji oraz przeprowadzonych badań, bez względu
na subiektywny stosunek osób publikujących swoje treści w internecie do swojej pracy,
osoby te będą nazywane dziennikarzami internetowymi4. Tym samym grupa dziennikarzy
internetowych nie będzie traktowana jedynie jako grupa zawodowa. Z resztą takie
ograniczenie zamazywałoby obraz polskiego dziennikarstwa internetowego, ponieważ
wiele osób publikuje swoje treści w internecie hobbystycznie.
Z kolei mianem czytelników określane będą osoby, które w chwili wypełniania
ankiety nie zajmowały się publikowaniem w internecie treści, takich jak: artykuły,
aktualności, filmy wideo swojego autorstwa, podcasty, wpisy na blogach itp. Do tego grona
można więc zaliczyć – oględnie rzecz ujmując – biernych użytkowników Internetu.

Założenia metodologiczne i dobór próby
W celu przeprowadzenia badań naukowych przygotowane zostały dwie ankiety5,
które następnie zostały udostępnione w internecie. Pierwsza przeznaczona była dla osób
przygotowujących treści na potrzeby publikacji w internecie (dziennikarzy internetowych),
z kolei druga dla biernych użytkowników internetu (czytelników).
Obie ankiety przeznaczone były dla tzw. respondentów aktywnych. Zamieściłem
bądź poprosiłem o zamieszczenie informacji o możliwości wypełnienia ankiety na różnego
rodzaju stronach internetowych. Odnośnik do ankiety rozesłałem także do członków grupy
„Dziennikarstwo internetowe”, założonej w serwisie GoldenLine, oraz bezpośrednio do
redakcji kilkudziesięciu mediów internetowych (starałem się przy tym objąć zasięgiem jak
najszersze spektrum tematyczne serwisów WWW). Badanie promowano także z myślą

4

Moją propozycję dziennikarstwa internetowego można przeczytać na łamach bloga eredaktor.pl, pod
adresem http://eredaktor.pl/teoria/definicja-dziennikarstwa-internetowego-final/. Definicja zastosowana na
potrzeby badań, których wyniki przytaczam w niniejszej publikacji, ma charakter uproszczony.
5

Kwestionariusze obu ankiet (wraz z ankietami dodatkowymi dla dziennikarzy internetowych) zostały
dołączone do niniejszej publikacji.
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o biernych użytkownikach internetu, m.in. na łamach wortali: PC Centre, News Line
i Marketing przy Kawie oraz na forach internetowych.
Pytania zadane w obu ankietach podzielone były na kilka grup. Po udzieleniu
odpowiedzi na pytania z danej grupy, wyniki były zapisywane w bazie danych. Dzięki temu,
w sytuacji, gdy ktoś zrezygnował w trakcie trwania ankiety z dalszego jej wypełniania,
zachowywane były wcześniej oddane odpowiedzi.

Ankieta przeznaczona dla dziennikarzy internetowych
Ankieta, którą wypełniały osoby przygotowujące treści na potrzeby internetu,
składała się z dwóch części: ogólnej oraz dotyczącej mediów internetowych, na łamach
których publikują swoje materiały. Część pierwsza składała się z 17 pytań. Liczba pytań
zadanych w części drugiej zależna była od ilości i rodzaju wskazanych mediów.
W badaniu dotyczącym dziennikarzy internetowych wzięło udział 380 osób, przy
czym ankiet, w których udzielono odpowiedzi na wszystkie pytania, było 275. Liczba ankiet
pochodzących z części drugiej zależna jest od rodzaju medium internetowego i kształtuje
się następująco:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ankiety dotyczące serwisów internetowych mediów tradycyjnych: 18,
Ankiety dotyczące portali horyzontalnych: 40,
Ankiety dotyczące wortali: 111.
Ankiety dotyczące blogów: 98,
Ankiety dotyczące blogów kolektywnych: 39,
Ankiety dotyczące serwisów dziennikarstwa obywatelskiego: 40,
Ankiety dotyczące radia internetowego: 10,
Ankiety dotyczące telewizji internetowej: 5,

Mała liczba wypełnionych ankiet dotyczących radia internetowego, telewizji
internetowej oraz serwisów internetowych mediów tradycyjnych wynika z tego, że odsetek
dziennikarzy internetowych biorących udział w badaniu i pracujących w tych mediach był
niewielki.

Ankieta przeznaczona dla czytelników
Ankieta dotycząca dziennikarstwa internetowego, którą wypełniali czytelnicy
mediów internetowych, składała się z 17 pytań. W jej wypełnianiu wzięło udział 235 osób,
przy czym w pełni uzupełnionych ankiet było 172.
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Czytelnicy mediów internetowych
Profil czytelnika mediów internetowych
Na pytania pozwalające na nakreślenie
nakreślenie profilu czytelnika odpowiedziały 172 osoby.
Średnia wieku w tej grupie wynosiła 24 lata. Najczęściej występującym rocznikiem był
1986. Ankietę najczęściej wypełniali mężczyźni – stanowili oni 63,37 proc. respondentów.
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że we wrześniu 2006 roku z internetu w Polsce korzystało
52,47 proc. mężczyzn6. Tak więc grupa kobiet w przeprowadzonym przeze mnie badaniu
czytelników mediów internetowych jest niedoszacowana.
Wykres 1:

Czytelnicy mediów internetowych ze względu na płeć (próba: 172).

36,63%
kobiety

63,37%

mężczyźni

W badaniu wzięli udział głównie mieszkańcy dużych miast. 43,7 proc. czytelników
stanowili mieszkańcy aglomeracji zamieszkanych przez ponad 500 tys. osób,
osób a 12,32 proc.
osoby mieszkające w miastach od 200 do 500 tys. mieszkańców. Także grupa osób
mieszkających
ych na wsi stanowiła nieco ponad 12 proc. ogółu.
Wykres 2:

Czytelnicy mediów internetowych ze względu na miejsce zamieszkania
(próba: 172).

6,16%

12,32%

wieś
miasto do 20 tys.

43,70%

9,38%

miasto do 50 tys.
miasto do 100 tys.

10,26%
12,32%

5,87%

miasto do 200 tys.
miasto do 500 tys.
miasto pow. 500 tys.

6

Gemius SA, Megapanel PBI/Gemius, wrzesień
wrzesie 2006 r.
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Wykres 3:

Czytelnicy mediów internetowych ze względu na czas korzystania z internetu
(próba: 172).
1,74%

1,16%

6,40%
poniżej pół roku
29,07%

61,63%

poniżej roku
poniżej dwóch lat
poniżej pięciu lat
powyżej pięciu lat

Ponad 60 proc. ankietowanych stanowiły osoby, które od ponad pięciu lat
korzystają z internetu. Liczną grupę stanowili
stanowi także ci, którzy z internetem mają do
czynienia od dwóch do pięciu lat. Osób, które korzystały z internetu mniej niż rok,
rok było
łącznie tylko 2,9 proc.

Czytelnictwo mediów
diów internetowych
Wśród czytelników mediów internetowych
zdecydowanie największym zainteresowaniem cieszą
się

portale

horyzontalne.

Na

łamy

serwisów

internetowych tego typu zagląda w miarę regularnie
82,55 proc. ankietowanych. Dużą popularnością
cieszą się także wortale – 58,3 proc. czytelników
deklaruje, że je odwiedza. Stosunkowo małym
zainteresowaniem cieszą się blogi, które czytane są
przez 26,38 proc. badanych. Jak wynika z badań, najrzadziej odwiedzane są serwisy
dziennikarstwa obywatelskiego. Nie powinno
owinno to jednak dziwić, ponieważ wciąż są one
nowością na polskim rynku, a do popularności koreańskiego OhmyNews wiele im
brakuje. Poza tym ich liczba jest znikoma.
znikoma

Marek Jeleśniański
Obraz dziennikarstwa
karstwa internetowego w Polsce

Strona 7 z 53

Wykres 4:

Rozkład

czytelnictwa

poszczególnych

rodzajów

mediów

internetowych

(próba: 235).
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

82,55%

58,30%

26,38%

21,70%
14,89% 12,34%
10,64% 8,09%

Spośród wymienionych grup tematycznych ankietowali mieli wybrać te, które ich
zdaniem są najbardziej interesujące. Ponad 50 proc. osób zadeklarowało, że
w internecie czyta treści na tematy społeczno-politycznie.
społeczno politycznie. Jedynie 0,42 proc. mniej
osób wskazało kulturę
rę i rozrywkę. Stosunkowo małym zainteresowaniem cieszą
motoryzacja,

turystyka

oraz

budownictwo

czytelników,

najciekawsze

i

nieruchomości. Dokładne

wyniki

przedstawia wykres 5.
Zdaniem

są

7

aktualności (współczynnik zainteresowania w ich
wypadku wynosi 4,18).
8). Za najmniej interesujące
uznane zostały teksty tożsame dla tabloidów. Aż
26,46 proc. respondentów treść tego rodzaju uważa
za nieinteresującą.

7

Aby obliczyć współczynnik zainteresowania, poszczególnym wskazaniom czytelników przypisałem liczby od
1 (nie interesuje mnie) do 5 (bardzo mnie interesuje), a następnie obliczyłem średnią ważoną. Osoby, które
zadeklarowały, że nie mają zdania na temat danego
danego rodzaju treści, nie były brane pod uwagę przy obliczaniu
współczynnika.
Marek Jeleśniański
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Wykres 5:

Zainteresowanie

poszczególnymi

tematami

wśród

czytelników

stron

internetowych (próba: 235).
60%

57,02% 56,60%

50%

44,26%
40,43%

40%

34,89%
28,94%

30%

18,72% 17,45%

20%

14,04%
9,36%

10%
0%

Wykres 6:

Zainteresowanie
ie czytelników informacjami poszczególnych typów (próba: 189).
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

4,18
3,21

3,11

3,14

3,06

2,96
2,66

Do przeglądania internetu, co nie dziwi, najczęściej wykorzystywane są komputery
stacjonarne i notebooki. Jednak niemal 20 proc. ankietowanych zawartość stron WWW
przegląda na ekranie telefonu
telefon komórkowego. Jest to z pewnością przejaw rosnącej
popularności mobilnego internetu, jednak moim zdaniem w rzeczywistości odsetek
internautów wykorzystujących komórkę do surfowania po sieci jest wyraźnie mniejszy, niż
wynika to z przeprowadzonych badań. Sądzę,
ądzę, że wiele z tych osób przegląda Internet
w telefonie jedynie okazjonalnie. Poza tym w badaniu brała udział ta aktywniejsza i lepiej
obeznana z nowymi technologiami część internautów.
Marek Jeleśniański
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Wykres 7:

Wykorzystanie poszczególnych urządzeń do przeglądania zasobów internetu
intern
(próba: 172).
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

86,63%

55,23%

19,19%

komputer
stacjonarny

notebook

telefon

3,49%

2,33%

palmtop lub
palmphone

konsola do
gier

Aktywność czytelników
W czasie przeprowadzania ankiety czytelnicy zostali zapytani o to, czy w ostatnim
miesiącu komentowali treści zamieszczone na stronach internetowych. Mieli także określić
charakter tych komentarzy. Stosunek osób, które zamieściły swoją wypowiedź pod
tekstem8 opublikowanym w internecie, do tych, które tego nie zrobiły w ostatnim
miesiącu, wynosi mniej więcej 1:19. Wśród komentarzy zdecydowanie przeważały te, które
prezentowały opinię czytelnika na poruszony w danym
artykule temat. Jedynie 17,4 proc. czytelników
podawało nowe fakty związane z podjętym przez
dziennikarza tematem. Co ciekawe, więcej osób gani
autorów za błędy wyłapane w tekście niż ich chwali,
np. za przedstawienie problemu. Szczegółowe wyniki
przedstawione są na wykresach 8 i 9.

8

Słowo „tekst”, czy występujące później „artykuł”, zostało używane w pewnym uproszczeniu. Komentarze
można bowiem publikować także pod filmami wideo i podcastami. W czasie treści ankiety użyłem bardzo
ogólnego słowa: „zawartość”.
9

Należy wziąć pod uwagę, że ankietę wypełniali respondenci aktywni. Można mniemać, że wśród nich więcej
jest osób komentujących treści zamieszczone w internecie niż ma to miejsce w rzeczywistości. Mimo
wszystko
szystko wyniki badań wskazują na dużą asynchroniczność przekazu internetowego.
Marek Jeleśniański
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Wykres 8:

Aktywność internautów pod względem publikowania komentarzy do treści
zamieszczonej w internecie (próba: 172).

49,42%

tak, w ostatnim miesiącu
komentowałam/
komentowałam/-em
treść zamieszczoną w
internecie

50,58%

nie, w ostatnim miesiącu
nie komentowałam/-em
komentowałam/
treści zamieszczonej w
internecie

Wykres 9:

Charakter komentarzy zamieszczanych przez czytelników (na wykresie podany
jest odsetek ogółu osób biorących w badaniu,
badani próba: 172).
50%

41,86%

40%
30%
20%

22,09%

17,44%

16,86%

przedstawienie
nowych faktów

pochwała dla
autora

10%
0%
dyskusja na
podjęty temat

wskazanie na
błędy/braki

Dziennikarze internetowi
Profil dziennikarza internetowego
Osoby przygotowujące treści na potrzeby publikacji w internecie są stosunkowo
młode. Średnia wieku w tej grupie wyniosła 24,4 lat. Najstarsza osoba, spośród tych, które
wypełniały ankietę przeznaczoną dla dziennikarzy internetowych, miała 78 lat, zaś
najmłodsza – tylko 11. Najczęściej podawanym rocznikiem był 1986.
Z badań wynika, że ponad 60 proc. dziennikarzy internetowych to mężczyźni.
Kobiety stanowią tylko 39,3 proc. tej grupy. Jednak także w tym wypadku grupa kobiet
najprawdopodobniej jest niedoszacowana.
niedoszaco
Większość dziennikarzy internetowych mieszka w dużych miastach. W miastach
powyżej 500 tys. mieszkańców mieszka 43,7 proc. dziennikarzy internetowych. W miastach
do 500 tys. mieszkańców i do 200 tys. mieszkańców mieszka odpowiednio 12,32 proc.
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I 10,26
26 proc. osób publikujących swoje treści w internecie. Stosunkowo liczną grupę
stanowią także mieszkańcy wsi (ponad 12 proc.).
Wykres 10:

Dziennikarze Internetowi ze względu na płeć (próba: 341).

39,30%
kobiety

60,70%

mężczyźni

Wykres 11:

Dziennikarze Internetowi według miejsca zamieszkania (próba: 341).

6,16%

12,32%

wieś
miasto do 20 tys.

43,70%

9,38%

miasto do 50 tys.
miasto do 100 tys.

10,26%
12,32%

5,87%

miasto do 200 tys.
miasto do 500 tys.
miasto pow. 500 tys.

Biorąc pod uwagę kryterium wykształcenia, największą grupę spośród dziennikarzy
internetowych stanowią osoby z wyższym wykształceniem (39 proc.). Dalej znajdują się
osoby z wykształceniem średnim (20,53 proc.) i gimnazjalnym (15,25 proc.). Jedynie
1 osoba spośród 341, które odpowiedziały na to pytanie, wskazała wykształcenie
zawodowe.
Jak można się było spodziewać, dziennikarze
internetowi to osoby mające do czynienia z internetem
od co najmniej kilku lat. Zdecydowana większość z nich
(ponad 72 proc. respondentów)
pondentów) z internetu korzysta od
ponad 5 lat. Początkujący użytkownicy (tacy, którzy
z internetu korzystają nie dłużej niż rok) stanowią nieco
ponad 2 proc. badanych.
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Wykres 12:

Dziennikarze internetowi według wykształcenia (próba: 341).
podstawowe
5,28%

gimnazjalne
15,25%

39,00%

20,53%
9,97%

9,68%

0,29%

zawodowe
średnie
pomaturalne lub
policealne
wyższe zawodowe
wyższe

Wykres 13:

Od jak dawna dziennikarze internetowi korzystają z internetu? (próba: 341)
0,88%

1,17%

3,23%
22,58%

poniżej pół roku
poniżej roku

72,14%

poniżej dwóch lat
poniżej pięciu lat
powyżej pięciu lat

Podsumowując, wśród dziennikarzy internetowych przeważają ci, którzy od dawna
stykają się z internetem: studenci i osoby z wyższym wykształceniem mieszkający zwłaszcza
w dużych miastach, gdzie szerokopasmowy
szerokopasm
dostęp do zasobów sieci jest standardem.
Zastanawia jednak nieco mały odsetek kobiet wśród dziennikarzy internetowych. Ponieważ
jednak wyniki ankiety dla czytelników dają jeszcze większe dysproporcje (a należało
oczekiwać wyników zbliżonych do tych, jakie
jakie uzyskiwane są np. w badaniu Megapanel
PBI/Genius), można doszukiwać się przyczyn takiego stanu w nadreprezentacji mężczyzn
biorących udział w badaniu. Jestem zdania, że odsetek kobiet wśród dziennikarzy
internetowych jest o około 5 proc. wyższy niż wynika
wyn to z uzyskanych wyników.
wyników
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Media internetowe oraz poruszane przez nie tematy
Osoby przygotowujące treści na potrzeby internetu proszone były o wskazanie
typów mediów internetowych, w których pracują, oraz o określenie w latach, jak długo z
danym rodzajem medium mają do czynienia. (Na podstawie tych wskazań generowana
była ankieta, którą dziennikarz internetowy wypełniał w części drugiej.) Na wstępie należy
zaznaczyć, że wielu dziennikarzy związanych jest z więcej niż jednym rodzajem mediów.
Jedynie 47,11 proc. respondentów zadeklarowało, że związani są z medium internetowym
jednego typu.
Jak widać na wykresie 14,
1 , ponad połowa osób biorących udział w badaniu pracuje w
wortalach – serwisach internetowych na jeden określony temat. 48 proc. respondentów
prowadzi
zi swojego bloga, ale w rozwój bloga kolektywnego (redagowanego przez kilka
osób) zaangażowanych jest już tylko niecałe 18 proc. ankietowanych. Najmniej
dziennikarzy internetowych pracuje w serwisach internetowych mediów tradycyjnych, w
internetowych stacjach
ach radiowych oraz w telewizji internetowej.
Wykres 14:

Rozkład dziennikarzy pracujących w mediach internetowych (próba: 329).
60%
50%

56,53%
48,02%

40%
30%

23,40% 21,58%

20%
10%

17,93%
10,64%
5,78%

3,95%

0%

Porównując średni staż pracy w mediach internetowych poszczególnych typów
nietrudno zauważyć, że dziennikarze Internetowi w Polsce najdłużej
najdłu
związani są
z wortalami – tam pracują oni średnio od 2,72 lat. Także w serwisach internetowych
mediów tradycyjnych staż pracy jest stosunkowo wysoki i wynosi 2,5 roku. To nie dziwi,
zważywszy, że to właśnie serwisy tego typu jako jedne z pierwszych zaczęły
zac
kształtować
internet w Polsce. Nieco mniejszy jest staż pracy w portalach horyzontalnych. O tym, że
nowością na polskim rynku są serwisy dziennikarstwa obywatelskiego i weblogi kolektywne
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świadczy niski średni staż pracy w mediach tego typu, wynoszący odpowiednio 1,77 i 1,66
roku. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku telewizji internetowej10. Nieco bardziej
zakorzenione w polskim rynku medialnym są blogi. Badani prowadzą je średnio od 2,26 lat.
Wykres 15:

Staż pracy w mediach internetowych (próba: w zależności od rodzaju medium:
procent osób pracujących w danym medium x 329).
3

2,72
2,26

2,5

2,5

2,4
1,77

2

2
1,66

1,81

1,5
1
0,5
0

Osoby

prowadzące

bloga

(w

ankiecie

dodatkowej) określały jego typ. Co może wydawać się
dziwne, żadna osoba nie wskazała audiobloga
i wideobloga. Jednak biorąc pod uwagę, że te rodzaje
weblogów
ogów wymagają dość specjalistycznych urządzeń
(np. kamery wideo), oprogramowania i umiejętności,
na

prowadzenie

blogów

wspomnianych

typów

decyduje się niewiele osób. Najczęściej materiały
wideo i audio zamieszczane są na klasycznych, tekstowych blogach, jako
jako dodatek do treści.
Coraz popularniejsze w Stanach Zjednoczonych blogi zawierające wyłącznie filmy czy
nagrania audio, w których autor np. opowiada historię swojego życia lub dzieli się swoją
wiedzą, nie są w Polsce zbyt znane. Największym zainteresowaniem
zainteresowaniem za to cieszą się blogi
tematyczne i wielotematyczne (z przeprowadzonych badań wynika, że prowadzi je po
36,73 proc. respondentów).
10

Nawet mimo małej reprezentatywności (na temat stażu pracy w tym medium wypowiedziało się zaledwie
pięć osób) należy mniemać, że dziennikarze internetowi z telewizją internetową związani są średnio mniej
niż dwa lata. Także w tym wypadku powodem jest krótka
krótka obecność telewizji internetowej na polskim rynku
medialnym.
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Wykres 16:

Rodzaje blogów prowadzonych przez polskich dziennikarzy internetowych (próba:
98).
4,08%

1,02% 5,10%
tematyczny
36,73%

16,33%

wielotematyczny
blog-pamiętnik
pamiętnik
photoblog

36,73%

firmowy
inny

Nieco zaskakujące wnioski nasuwają się po analizie tematów podejmowanych przez
dziennikarzy internetowych. Bowiem aż 49,54 proc. ankietowanych zadeklarowało, że
zajmuje się przygotowywaniem treści związanych z kulturą i rozrywką. Być może wpływ na
to ma rosnąca
snąca popularność internetu jako medium służącego rozrywce, która przekłada się
na wzrost liczby dziennikarzy przygotowujących zawartość o charakterze kulturalnokulturalno
rozrywkowym. Z pewnością jest to punkt wyjścia do dalszych badań.
Dalsze pozycje nie są już zaskoczeniem. 34,95 proc. ankietowanych porusza
w swoich tekstach tematy społeczno-polityczne,
społeczno polityczne, a 26,44 proc. pisze o nowych
technologiach. Najmniejszą popularnością cieszą się motoryzacja oraz budownictwo
i nieruchomości.
Wykres 17:

Tematy podejmowane przez dziennikarzy
dziennikarzy internetowych (próba: 321).
60%
49,54%

50%
40%
30%

34,95%
28,88%

26,44%

20%
10%

24,01%
18,84% 16,72%
9,42%
4,86%

4,26%

0%
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Stosunkowo dużo osób wskazało także kategorię „inne” (zazwyczaj w połączeniu
z innym tematem spośród dostępnych do wyboru). Ankietowani po wybraniu tego pola
proszeni byli o sprecyzowanie dziedziny, którą się zajmują. Wśród podawanych odpowiedzi
najczęściej padały: medycyna, moda i gry komputerowe. Zdarzały się także odpowiedzi
unikalne, jak „żeglarstwo śródlądowe”.
Większość dziennikarzy internetowych (39,82 proc.) w swojej pracy porusza
problemy z jednej dziedziny. Liczną
Liczną grupę stanowią także osoby, które wskazały dwie grupy
tematyczne (29,79 proc.). Nie zabrakło jednak tych, którzy zadeklarowali, że zajmują się
sześcioma, a nawet większą liczbą kategorii tematycznych. Przedstawia to wykres 1811.
Wykres 18:

Liczba tematów, na jakie
ja piszą dziennikarze internetowi (próba: 329).
0,91%
2,74%

0,30%

2,13%

0,30%

7,29%
39,82%
16,72%

29,79%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Zdecydowana większość dziennikarzy internetowych (73,19 proc.) przygotowuje
aktualności. To nie dziwi, ponieważ internet to medium, które ze względu na swoje
charakterystyczne cechy idealnie nadaje się do publikacji treści tego typu. Aktualność może
zostać zamieszczona na łamach strony internetowej zaledwie chwilę po wystąpieniu
danego wydarzenia. Pozostałe gatunki dziennikarskie są stosowane zdecydowanie rzadziej,
np. recenzje czy teksty publicystyczne redagowane
red
są przez – odpowiednio – 36,28 i 30,32

11

W przygotowaniu zestawienia nie były brane pod uwagę wskazania wprowadzone w polu „Inne”. Jeśli ktoś
zadeklarował, że zajmuje się tematyką wykraczającą poza tę określoną w ankiecie, to ten wybór
wyb liczony był
jako jeden – najczęściej dodatkowy – temat. Zdaniem autora pracy, uwzględnianie każdego z wymienionych
w polu „Inne” tematów jedynie zamazałoby obraz, ponieważ podawane przez respondentów kategorie były
nierzadko zbliżone do siebie i/lub bardzo
bar
wąskie.
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proc. respondentów. Najmniejszym zainteresowaniem cieszą się teksty tożsame dla
tabloidów.
Wykres 19:

Charakter

treści

przygotowywanej

przez

dziennikarzy

internetowych

(próba: 317).
80%

73,19%

70%
60%
50%
36,28% 35,33%

40%
30%

30,28% 29,97% 29,02%

20%

25,55%
9,78%

10%
0%

Dziennikarstwo internetowe jako zawód
zawó
Aby uchwycić dziennikarstwo internetowe jako zawód, zapytałem o przychody
z tytułu publikowania treści w internecie, o przygotowanie do wykonywania zawodu
dziennikarza oraz o miejsce pracy.
Jedynie dla 23,27 proc. uczestników badania dziennikarstwo internetowe
inter
to główne
źródło dochodu. Pozostali piszą albo w ramach hobby, albo jest to ich dodatkowa praca.
Nie
ie jest zaskakujący rezultat, ponieważ z jednej strony dziennikarstwo internetowe jako
zawód jest wciąż nowością na polskim rynku pracy, a z drugiej strony
rony pozycja niewielu
mediów internetowych jest na tyle ustabilizowana, aby mogły one utrzymywać
pełnoetatowych pracowników.
Na

pytanie

o

czerpanie

przychodów

z zamieszczania swoich treści na łamach stron
internetowych odpowiedziało 275 osób, z czego 41,82
41,8
proc. wskazało, że praca w mediach internetowych
jest dla nich źródłem choćby minimalnego zysku. Aż
58,18 proc.

respondentów

nie

czerpie

żadnych

korzyści materialnych ze swojej pracy.
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Wykres 20:

Podział na dziennikarzy czerpiących i nieczerpiących
nieczerpiących przychodów ze swojej
swo pracy
(próba: 275).

41,82%
czerpią przychody

58,18%

nie czerpią przychodów

Respondenci, którzy zadeklarowali, że zarabiają na publikowaniu w internecie, mogli
podać średni miesięczny przychód z tego tytułu. Z możliwości tej skorzystało 58 osób.
Średni zarobek w tej grupie wyniósł 1 425,58 zł, przy czym największa pensja wynosiła aż
7 500 zł.
Wykres 21:

Przygotowanie do pracy w zawodzie dziennikarza internetowego (próba: 275).
18,18%

ukończyli szkołę
81,82%

nie ukończyli szkoły

Dziennikarze zostali zapytani, czy ukończyli jakąś szkołę przygotowującą ich do pracy
w zawodzie. Jedynie nieco ponad 18 proc. ankietowanych odpowiedziało, że tak. Aby
Ab
rozpocząć publikowanie treści w internecie, nie potrzeba bowiem specjalistycznej wiedzy
z zakresu komunikowania medialnego – wystarczy pomysł i/lub rozeznanie w pewnej
dziedzinie. Nie wiąże się to także z koniecznością przechodzenia różnego rodzaju procesów
proce
rekrutacyjnych – małym nakładem kosztów i czasu można uruchomić własną stronę
internetową i na jej łamach dzielić się z użytkownikami swoją wiedzą i doświadczeniami.
Respondentów zapytano także o to, czy wcześniej pracowali (i już nie pracują)
w mediach
h tradycyjnych oraz o to, czy w chwili przeprowadzania ankiety pracowali
w medium tradycyjnym. Twierdząco na te pytania odpowiedziało odpowiednio 25,45
i 13,82 proc. respondentów. Dziennikarze wskazywali także rodzaj medium, w którym
pracowali. Zdecydowana większość spośród tych, którzy w mediach tradycyjnych pracowali
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niegdyś lub w chwili przeprowadzenia badania, związana była z prasą. Przedstawia to
wykres 22.
Wykres 22:

Struktura osób pracujących (niegdyś i w chwili przeprowadzania badania)
badania
w mediach internetowych ze względu na rodzaj medium (na
na wykresie podany
odsetek ogółu dziennikarzy internetowych, próba: 275).
25%

21,45%

20%
12,36%

15%
10%

6,18%

5%

5,09%

1,82%

2,55%

1,09%

0,36%

0%
prasa

radio

niegdyś

telewizja

agencja prasowa

w chwili przeprowadzania badania

Dziennikarze internetowi najczęściej pracują w domu. Jedynie 17,31 proc. wykonuje
swoje obowiązki w biurze. Odsetek osób przygotowujących materiały na potrzeby internetu
w pozostałych miejscach jest marginalny. Taki rozkład kolejny raz podkreśla charakter
internetu – aby publikować treści na stronach WWW nie trzeba pracować w biurze redakcji.
Co więcej, z moich doświadczeń wynika, że wiele serwisów internetowych
internetowych (zwłaszcza
mniejszych) nawet własnego biura nie posiada. Zawartość redagują bowiem osoby rozsiane
po całej Polsce, a nawet świecie, które dzięki dostępowi do internetu mają dostęp do tzw.
panelu administracyjnego, z poziomu którego samodzielnie mogą
mogą dodawać nowe treści.
Wykres 23:

Miejsce pracy dziennikarzy internetowych (próba: 312).
1,60%
0,32%
2,56%

3,21%

dom
biuro

17,31%

szkoła lub uczelnia
kawiarnia lub restauracja
76,92%

na "świeżym powietrzu"
w innym miejscu

Do przygotowywania zawartości na potrzeby publikacji w sieci dziennikarze
internetowi wykorzystują najczęściej komputery stacjonarne i notebooki. Dla ponad
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połowy z nich także aparat cyfrowy jest codziennym narzędziem pracy. Co dość
zaskakujące, mimo wielkiej popularności stosunkowo rzadko wykorzystywane są
urządzenia instalowane w telefonach komórkowych. Najprawdopodobniej przyczyną tego
jest wciąż niska jakość obrazu rejestrowanego
rejestrowanego przez aparaty i kamery zainstalowane
w komórkach oraz małe możliwości związane z nagrywaniem przez nie dźwięku.
Wykres 24:

Urządzenia wykorzystywane przez dziennikarzy internetowych w Polsce (próba: 318).
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

75,16%
57,23% 55,03%

25,47%
16,67%
8,81% 7,86% 6,60%
5,97%

2,83% 0,94%

Stosunek dziennikarzy internetowych do swojej pracy
Osoby przygotowujące treści na potrzeby publikacji w internecie zostały zapytane,
czy same siebie uważają za dziennikarzy internetowych. 48,63 proc. osób biorących udział
w badaniu odpowiedziało twierdząco. Stosunkowo liczna jest grupa, która nie ma zdania w
tej kwestii: stanowiła ona 12,77 proc. respondentów. (Patrz: wykres 25.)
25 Spróbujmy
sprawdzić, czy istnieją jakieś czynniki, które mogą mieć wpływ na taki stosunek
dziennikarzy internetowych do swojej pracy.
Moim zdaniem największych różnic między osobami,
osobami, które uważają siebie za
dziennikarzy internetowych, a osobami, które są przeciwnego zdania, należy szukać wśród
odpowiedzi na pytania związane z czerpaniem zysków z tytułu publikacji treści
w internecie. Wpływ na postrzeganie własnej pracy może mieć także
także rodzaj medium,
na łamach którego respondenci publikują swoje treści, a także staż pracy.
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Wykres 25:

Jaki odsetek osób przygotowujących treści na potrzeby internetu uważa się za
dziennikarzy internetowych? (próba: 329)
12,77%
48,63%

tak
nie

38,60%

nie mam zdania

Wykres 26:

Rozkład
kład pracujących w mediach
m
internetowych z podziałem na uważających
i nieuważających się za dziennikarzy internetowych.
internetowych
70%
60%
50%

58,39%
53,54%

54,33%
40,99%

40%
30%
20%

26,71%
24,22%
19,69%
15,75%

10%

21,26%
13,04%

12,42%
11,02% 6,21%
3,11%
3,94%
3,94%

0%

uważający się za dziennikarzy internetowych
nieuważający się za dziennikarzy internetowych
ogół ankietowanych

Na wykresie 26 porównany został odsetek respondentów z uwzględnieniem
medium, w którym pracują. W grupie osób uważających się za dziennikarzy internetowych
więcej było tych, którzy
tórzy przygotowują treści na potrzeby wortali tematycznych i portali
horyzontalnych. Co ciekawe, także odsetek dziennikarzy obywatelskich traktujących siebie
jako dziennikarzy internetowych jest większy niż tych, którzy są przeciwnego zdania.
Największe dysproporcje
sproporcje między osobami uważającymi a nieuważającymi się za
dziennikarzy internetowych występują w przypadku blogów. Osób, które przygotowują
treści na potrzeby tego medium i nie postrzegają siebie jako dziennikarzy internetowych
jest o niemal 14 proc. więcej
więcej niż bloggerów, którzy traktują swoją pracę jako
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„dziennikarstwo internetowe”. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku blogów
kolektywnych, jednak tu różnica jest nieco mniejsza.
Pytanie dotyczące statusu bloggerów zostało zadane także czytelnikom. Niemal
Nie
41
proc. osób prowadzących webloga uważa się za dziennikarzy internetowych, jednak wśród
czytelników jedynie 13,95 proc. jest podobnego zdania. Być może wpływ na takie
postrzeganie bloggerów ma utrwalony w czasach, gdy blogi wkraczały na polski rynek,
obraz bloga-pamiętnika,
pamiętnika, na łamach którego osoba go prowadząca zwierza się z problemów
i radości dnia codziennego.
Wykres 27:

Stosunek czytelników do bloggerów (próba: 172).

16,28%

13,95%
tak, są dziennikarzami
nie, nie są dziennikarzami
nie mam zdania

69,77%

Wykres 28:

Staż
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w

mediach

internetowych

z
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uważających

i nieuważających się za dziennikarzy
dzien
internetowych.
3
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1,5

2,11
1,8
1,35
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0,88

1
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uważający się za dziennikarzy internetowych
nieuważający się za dziennikarzy internetowych
ogół ankietowanych
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Zanim przedstawiona zostanie analiza wykresu stażu pracy w mediach
poszczególnych typów należy zaznaczyć, że wśród ankietowanych stosunkowo niewiele
osób publikuje swoje treści na łamach blogów kolektywnych i serwisów internetowych
mediów tradycyjnych oraz uczestniczy w pracy radia internetowego czy telewizji online.
Dlatego też staż pracy w przypadku dwóch ostatnich mediów daje rezultat przeciwny do
tego, jakiego można by oczekiwać: wśród osób nieuważających się za dziennikarzy
internetowych
ernetowych średni staż pracy w telewizji internetowej i radiu jest zdecydowanie wyższy
niż w grupie osób określających siebie jako dziennikarzy internetowych. Jednak
w przypadku mediów takich jak wortal, blog, portal czy serwis dziennikarstwa
obywatelskiego
o staż pracy ma oczekiwany wpływ na postrzeganie własnej osoby jako
dziennikarza internetowego.
Wykres 29:

Odsetek dziennikarzy internetowych czerpiących zyski z tytułu publikacji
w internecie z podziałem na uważających i nieuważających się za dziennikarzy
internetowych.
80,00%
61,76%
60,00%
41,82%
40,00%
22,86%
20,00%
0,00%
ogół ankietowanych

uważający się za
dziennikarzy
internetowych

nieuważający się za
dziennikarzy
internetowych

Bardzo duże dysproporcje widać w zestawieniu osób uważających i nieuważających
się za dziennikarzy internetowych ze względu na przychody czerpane z tytułu publikowania
treści w internecie. Dla ponad 60 proc. osób spośród
spośród tych, które subiektywnie postrzegają
siebie

jako

dziennikarzy

internetowych,

przygotowywanie

zawartości

serwisów

internetowych jest źródłem dochodu.
W gronie osób uważających się za dziennikarzy internetowych więcej jest także
tych, którzy są przygotowani
ani do wykonywania zawodu dziennikarza poprzez skończenie
odpowiedniej szkoły.
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Wykres 30:

Odsetek respondentów przygotowanych do pracy w zawodzie dziennikarza
z podziałem na uważających i nieuważających się
się za dziennikarzy internetowych.
30,00%

23,53%
18,18%

20,00%

17,14%

10,00%
0,00%
ogół ankietowanych

uważający się za
dziennikarzy
internetowych

nieuważający się za
dziennikarzy
internetowych

Co ciekawe, odsetek kobiet w grupie osób nieuważających swojej pracy
za dziennikarstwo, jest większy niż wśród osób przeciwnego zdania. (Przedstawia to
wykres 31.)
.) Jednak to, że średnia wieku wśród zdeklarowanych dziennikarzy
internetowych jest wyższa, już nie dziwi – wynosi ona niespełna
espełna 26 lat, podczas gdy wśród
osób nieuważających się za e-redaktorów
e redaktorów wynosi ona nieco ponad 23 lata. Dla
przypomnienia: średnia wieku w całej grupie respondentów wynosiła 24,35 lat.
Wykres 31:

Odsetek

kobiet

wśród

respondentów

z

podziałem

na

uważających

i nieuważających
żających się za dziennikarzy internetowych.
50,00%

43,86%

39,30%

40,00%

33,33%

30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
ogół ankietowanych

uważające się za
dziennikarzy
internetowych

nieuważające się za
dziennikarzy
internetowych

Charakterystyka mediów internetowych
i pracy dla nich wykonywanej
Aby

uchwycić

specyficzne

cechy

mediów

internetowych,

związane

z przygotowywaniem treści na ich potrzeby, zapytałem
zapytał
dziennikarzy m.in. o czynności, jakie
wykonują, oraz o czas przeznaczany na nie. Osoby zajmujące się redagowaniem serwisów
internetowych wskazywały ponadto,
ponadto ile materiałów przygotowują na potrzeby medium
danego rodzaju, oraz to, co jest najważniejsze w ich
ic pracy.
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Dziennikarze pracujący w portalach horyzontalnych, wortalach, blogach, blogach
kolektywnych,

serwisach

internetowych

mediów

tradycyjnych

oraz

serwisach

dziennikarstwa obywatelskiego z zamkniętego katalogu czynności wybierali te, które
wykonują, oraz wskazywali, ile minut w ciągu dnia poświęcają na nie. Wśród tych czynności
były:
•

napisanie tekstu (A),

•

przygotowanie tekstu do publikacji – np. jego zakodowanie, obróbka zdjęć itp. (B),

•

zbieranie materiałów (C),

•

selekcja materiałów (D),

•

obróbka tekstów agencyjnych. i informacji prasowych (E),

•

obróbka tekstów współpracowników (F),

•

obróbka tekstów nadesłanych przez czytelników (G),

•

czynności organizacyjne i administracyjne (H),

•

kontakt z czytelnikami (I).

Tabela 1:

Czynności wykonywane przez dziennikarzy internetowych wraz ze średnim czasem w
minutach, jaki przeznaczany jest na daną czynność w ciągu dnia.
Portal
horyzontalny

Wortal
tematyczny

Serwis int.
med. trad.

Blog

Blog
kolektywny

Serwis dzien.
obyw.

Proc.
resp.

Średni
czas

Proc.
resp.

Średni
czas

Proc.
resp.

Średni
czas

Proc.
resp.

Średni
czas

Proc.
resp.

Średni
czas

Proc.
resp.

Średni
czas

A

92,50

75,2

88,29

56,0

77,78

63,5

95,92

39,1

71,79

34,2

95,00

47,7

B

85,00

32,6

81,98

26,9

77,78

46,8

77,55

16,4

58,97

18,6

72,50

17,6

C

85,00

63,5

77,48

57,1

61,11

47,2

56,12

19,9

51,28

29,5

72,50

47,6

D

82,50

33,0

64,86

26,9

55,56

23,6

43,88

8,7

38,46

8,3

72,50

17,9

E

62,50

20,6

45,95

13,5

44,44

39,7

16,33

3,2

20,51

5,3

20,00

5,5

F

47,50

12,4

38,74

14,9

44,44

21,9

14,29

3,3

25,64

4,2

20,00

9,0

Czynność

G

35,00

8,3

22,52

3,9

27,78

14,2

15,31

4,0

20,51

3,8

20,00

7,4

H

67,50

32,8

57,66

29,5

55,56

29,2

33,67

9,8

33,33

6,5

32,50

9,8

I

57,50

16,2

54,05

16,8

44,44

18,4

51,02

15,8

35,90

13,3

45,00

13,1

Suma

294,6

245,5

304,5

120,3

123,8

175,6

Próba

40

111

18

98

39

40

Źródło: opracowano na podstawie badań własnych.

W tabeli 1 zebrane zostały wyniki, wraz z podaniem liczby osób odpowiadających na
to pytanie w odniesieniu do danego typu medium. (Dla poprawienia czytelności
czynnościom wymienionym powyżej przypisałem kolejne litery alfabetu i te litery
wprowadziłem w pierwszej kolumnie.)
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Średni czas przeznaczony na wykonywanie danej czynności to średnia ważona. Na
jej obliczenie wpływ miał odsetek respondentów, którzy wskazali daną czynność. Proste
obliczenie średniej sfałszowałoby obraz, ponieważ w przypadku każdej z czynności można
wskazać osoby, które jej nie wykonują. Stosując średnią ważoną możemy uzyskać średni
wynik dla ogółu dziennikarzy pracujących w danym rodzaju medium, nie zaś jedynie dla
osób, które pracując
ąc w tym medium, wykonują daną czynność.
Wykres 32:

Czynności wykonywane przez dziennikarzy internetowych z podziałem na rodzaj
medium (próba jest różna w zależności od rodzaju medium i została podana
w tabeli 1).
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Portal horyzontalny

Wortal tematyczny

Serwis int. medium trad.

Blog

Blog kolektywny

Serwis dziennik. obyw.

Wykres 32 przedstawia, jaki odsetek osób pracujących
pracujących dla danego medium
wykonuje każdą z wymienionych czynności. Jak można było oczekiwać, najwięcej
respondentów wskazało, że pisze teksty. Najmniej osób zajmuje się obróbką tekstów
nadesłanych przez czytelników. Co ciekawe, pewna grupa osób wskazała, że prowadząc
bloga zajmuje się obróbką tekstów współpracowników, a przecież z chwilą, gdy bloga
zaczynają prowadzić dwie (lub więcej) osoby, staje się on blogiem kolektywnym. Ten z kolei
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stanowił osobną kategorię12. Na szczęście ta czynność nie ma wielkiego wpływu
na całkowity średni czas, jaki dziennikarze internetowi przeznaczają na pracę związaną
z blogiem.
Wykres 33:

Czas w minutach, jaki średnio w ciągu dnia dziennikarze internetowi przeznaczają
na wykonywanie czynności danego rodzaju w danym medium.
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

Portal horyzontalny

Wortal tematyczny

Serwis int. medium trad.

Blog

Blog kolektywny

Serwis dziennik. obyw.

Analizując czas wykonywania
ykonywania poszczególnych czynności można dojść do kilku
ciekawych wniosków. Dziennikarze pracujący w serwisach internetowych mediów
tradycyjnych poświęcają relatywnie dużo czasu na przygotowanie materiału do publikacji
oraz obróbkę materiałów agencyjnych. W przypadku czynności organizacyjnych
i administracyjnych wyraźnie nakreśliły się dwie grupy: media utrzymane w duchu Web 2.0,
gdzie na zadania tego rodzaju przeznacza się stosunkowo mało czasu, oraz serwisy
internetowe „starej generacji”, gdzie te same zadania
zadania zajmują około 3x więcej czasu.

12

Co więcej, w pytaniu, w którym respondenci zaznaczali rodzaje mediów, w których pracują, było
wyjaśnione, czym ów blog kolektywny jest.
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Z kolei autorzy blogów i osoby współtworzące blogi kolektywne niemal każdej czynności
poświęcają mniej czasu niż osoby pracujące w pozostałych mediach.
Podsumowując, najwięcej czasu na swoją pracę poświęcają e-dziennikarze
e
z serwisów internetowych mediów tradycyjnych. Nieco mniej dziennikarze zatrudnieni
w portalach horyzontalnych. Na drugim biegunie znajdują się autorzy blogów i redaktorzy
blogów kolektywnych, którzy w ciągu dnia pracują o połowę krócej niż dziennikarze
dziennikarz wortali
tematycznych.
Wykres 34:

Czas w minutach, jaki codziennie na pracę poświęcają osoby przygotowujące
treści dla mediów poszczególnych typów (próba w zależności od rodzaju
medium).
350,0
300,0
250,0
200,0
150,0
100,0
50,0
0,0

304,5

294,6
245,5

175,6
120,3

123,8

Zapytano ponadto dziennikarzy, jak wiele treści przygotowują na potrzeby
wskazanych
zanych przez siebie mediów. Z zebranych wyników można wywnioskować,
że najwięcej treści publikowanych jest na łamach portali internetowych i serwisów
internetowych mediów tradycyjnych – to tutaj największy odsetek dziennikarzy
przygotowuje kilka (i więcej) materiałów dziennie. Stosunkowo dużo treści pojawia się
także na łamach wortali. W przypadku blogów, blogów kolektywnych i serwisów
dziennikarstwa obywatelskiego wysoki jest odsetek osób publikujących po kilka tekstów
na miesiąc. W przypadku blogów taką aktywność
aktywność deklaruje aż 50 proc. badanych. Dokładne
wyniki zostały zaprezentowane na wykresie 35.
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Wykres 35:

Aktywność dziennikarzy internetowych z podziałem na różne typy mediów (próba
jest zależna od rodzaju medium).
50%

50,0%
45,0%
44,4%

45,0%

40%
36,9%

30%

27,9%

30,8%
27,8%
27,0%

27,5%

25,6%

23,1%

20%

20,0%
17,5%
15,0%

17,5%

16,7%

15,4%
12,2%

10%
5,1%
3,1%

5,0%

0%

4,5%
2,5%
0,0%

11,1%
5,1%
5,0%
5,6%

kilka (i więcej)
kilka
kilka
jeden materiał mniej niż jeden
materiałów materiałów na materiałów na na miesiąc
materiał na
dziennie
tydzień
miesiąc
miesiąc

Dziennikarze

Portal horyzontalny

Wortal tematyczny

Serwis int. medium trad.

Blog

Blog kolektywny

Serwis dziennik. obyw.

sześciu

wymienionych

mediów

zostali

poproszeni

także

o określenie, jak często wzbogacają treści następującymi elementami: tabelami,
zdjęcia, wykresami i diagramami, infografikami13, filmami wideo, nagraniami audio
i pokazami slajdów. Częstotliwość określali czysto subiektywnie, wskazując,
wskazu
czy dany
element wykorzystują bardzo często, często, umiarkowanie często, rzadko, bardzo
rzadko bądź w ogóle. Następnie na podstawie tych
wskazań obliczony został współczynnik częstości dla
każdego

z

mediów.

Poszczególnym

opcjom

przypisałem liczby: od 5 do 0 (5 dla odpowiedzi
„bardzo często”, 0 dla odpowiedzi „w ogóle”). Cyfry
zostały pomnożone przez odsetek osób, które
wybrały dane opcje. Poniższa tabela zawiera tak
obliczone wskaźniki.

13

Ponieważ to pojęcie mogło być nieznane części respondentów, zostało krótko wyjaśnione w ankiecie.
Objaśnienie
śnienie tego terminu zostało także zamieszczone w ankiecie przeznaczonej dla czytelników.
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Tabela 2:

Średnia częstość wykorzystania poszczególnych elementów wzbogacających
wzbogac
treść ze
względu na rodzaj medium. (0 – element w ogóle nie jest wykorzystywany.
5 –element
element jest wykorzystywany bardzo często.)

Elementy
wzbogacające treść

Portal
horyzontalny

Wortal
tematyczny

Serwis int.
med. trad.

Blog

Blog
kolektywny

Serwis dzien.
obywatel.

tabele

1,23

1,54

1,18

0,90

1,13

0,98

zdjęcia

3,92

3,46

3,70

3,16

3,18

3,08

wykresy i diagramy

1,18

1,16

1,00

0,88

0,86

0,75

infografiki

1,51

1,13

1,47

1,03

1,46

1,00

filmy wideo

1,28

0,90

1,41

1,18

1,29

0,88

nagrania audio

0,62

0,42

1,12

0,79

0,61

0,63

pokazy slajdów

0,41

0,42

0,65

0,63

0,68

0,38

Źródło: opracowano na podstawie badań własnych.
Wykres 36:

Rozkład częstości wykorzystywania poszczególnych elementów wzbogacających
treść przez dziennikarzy internetowych pracujących w poszczególnych mediach
(próba jest zależna od rodzaju medium).
5
4
3
2
1
0
tabele

zdjęcia

wykresy i infografiki
diagramy

filmy
wideo

nagrania
audio

Portal horyzontalny

Wortal tematyczny

Serwis int. medium trad.

Blog

Blog kolektywny

Serwis dziennik. obyw.

pokazy
slajdów

Po analizie wykresu 36
3 oraz tabeli 2 nietrudno zauważyć, że do wzbogacania
przekazu w internecie najczęściej wykorzystywane są zdjęcia. Co może nieco dziwić,
stosunkowo rzadko stosowane są tabele. W celu urozmaicenia publikacji dziennikarze
internetowi najrzadziej sięgają po pokazy slajdów. Rodzaj medium nie ma większego
wpływu

na

wykorzystanie

elementów

wzbogacających

zawartość

na

stronach

internetowych.
Czytelnikom zadano pytanie dotyczące – ich zdaniem – najskuteczniejszych
elementów wzbogacających treści (mogli wskazać maksymalnie trzy elementy).
elementy). Warto te
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wyniki skonfrontować ze średnią częstością wykorzystywania poszczególnych technik
wizualizacji informacji w publikacjach internetowych.
Wykres 37:

Najskuteczniejsze,

zdaniem

czytelników,

elementy

wzbogacające

treść

na stronach internetowych (próba: 189).
90%
80%

78,31%

70%
60%

51,32%

50%
40%

32,28%

30%

29,10%
15,34%

20%

10,58%

8,47%

10%
0%
zdjęcia

filmy
wideo

tabele

wykresy i infografiki pokazy materiały
audio
diagramy
slajdów

Zdjęcia uważane są przez zdecydowaną większość użytkowników za jeden
z najskuteczniejszych
wykorzystywane

przez

elementów

wzbogacających

dziennikarzy

internetowych.)

treść.
Ponad

(Są

też

najczęściej

połowa

czytelników

(51,32 proc.) wskazała także filmy wideo. Co ciekawe, infografiki są uważane za mniej
skuteczne niż wykresy i diagramy. (Być może wynika to z tego, że czytelnicy oceniali przede
wszystkim to, co znali, a infografiki14 wciąż nie są zbyt popularnym sposobem wizualizacji
danych. Z drugiej strony pojęcie infografiki pozostaje niedookreślone i bardzo szerokie.)
Za najmniej atrakcyjne uznano pokazy slajdów i materiały audio.
Oprócz wskazania najskuteczniejszych elementów, czytelnicy określali także, jak
często natrafiają na poszczególne elementy.
elementy. Na tej podstawie obliczony został
współczynnik częstości występowania wymienionych technik (audio)wizualizacji danych.
Wyznaczony został on w dokładnie taki sam sposób, jak w przypadku częstości
wykorzystania elementów uatrakcyjniających treść przez dziennikarzy
dziennikarzy internetowych.

14

W ankiecie pojęcie infografiki wytłumaczone było w sposób następujący: „Infografika
„Infografika to taki sposób
prezentacji danych, aby były one jak najczytelniejsze dla odbiorcy.
odbiorcy. Na infografikę często składają się
interaktywne wykresy, dwu- i trójwymiarowe modele, mapy, tekst i inne elementy.”
elementy
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Wykres 38:

Średnia częstość spotykania elementów wzbogacających treść na stronach
internetowych

skonfrontowana

ze

średnią

częstszością

wykorzystania

poszczególnych elementów przez dziennikarzy internetowych (próba: 189
czytelników).
5

4,65

4

3,40
3,42

2,93

3

2,88

2,72
2,29
1,92

2
1,16

1,16

1

0,70

0,97

1,27
0,53

0
zdjęcia

filmy
wideo

tabele

Ocena czytelników

materiały wykresy i infografiki pokazy
audio
diagramy
slajdów

Deklaracje ogółu dziennikarzy internetowych

Z zamieszczonego
ieszczonego powyżej wykresu wynika, że zdaniem czytelników wszystkie
elementy występują częściej niż wskazywałyby na to deklaracje dziennikarzy. Należy jednak
zauważyć, że dziennikarze deklarowali częstość wykorzystania tych elementów
w odniesieniu do medium,
um, w których pracują, a na wykresie podana jest średnia z tych
wskazań. Stąd też średni współczynnik częstości wykorzystania poszczególnych technik
uatrakcyjnienia tekstu jest wyraźnie niedoszacowany. Został podany jedynie po to, aby
nakreślić trend w odpowiedziach
owiedziach dziennikarzy internetowych.
Dziennikarze proszeni byli również o wskazanie, co w pracy dla danego medium jest
dla nich najważniejsze. W zamkniętym katalogu opcji do wyboru znajdowały się:
•

jak najszybsze zamieszczenie materiału w internecie,
internecie

•

jak najdokładniejsze zweryfikowanie go przed publikacją,
publikacją

•

jak najdokładniejsze przedstawienie danego tematu (dodanie tła, wątków
pobocznych itp.),

•

dodanie do materiału dodatkowego komentarza, prezentującego Twoje zdanie
na dany temat,

•

dbałość o poprawny język,
język

•

żadna z powyższych odpowiedzi.
odpowiedzi
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Wykres 39:

Co jest najważniejsze dla dziennikarzy internetowych przy przygotowywaniu
treści dla medium danego rodzaju? (próba jest zależna od rodzaju medium)
50%

50,0%

40%
32,5%

30%

28,2%27,5%
22,5%

20%
15,0%

10%
0%
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Uzyskane wyniki zostały przedstawione na wykresie 39.. O dziwo, mimo że jedną
z charakterystycznych cech dziennikarstwa internetowego jest wysokie tempo pracy,
jedynie osoby pracujące w serwisach internetowych mediów tradycyjnych jasno
opowiedziały się za tym, że najważniejsze jest dla nich jak najszybsze zamieszczenie treści
na stronie
ronie internetowej. Dla osób pracujących w pozostałych mediach od szybkości
publikacji ważniejsza jest weryfikacja materiału. Zgodnie z charakterem blogów i blogów
kolektywnych, dodanie osobistego komentarza w tych mediach jest ważniejsze niż
w pozostałych.. Stosunkowo dużą popularnością cieszyła się także dbałość o poprawny
język. (Należy pamiętać, że odpowiedzi na to pytanie miały charakter czysto deklaratywny
i mogą odbiegać od tego, co w rzeczywistości ma największy wpływ na pracę dziennikarzy
internetowych.)
Osoby, które pracowały w radiu internetowym oraz telewizji online, mogły w polu
tekstowym wpisać listę czynności, które zwykle wykonują w ciągu dnia. Kolejny raz należy
zaznaczyć, że w badaniu dotyczącym tych dwóch rodzajów mediów wzięło udział niewielu
niewi
dziennikarzy, stąd przedstawiony obraz może istotnie odbiegać od rzeczywistego.
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Spośród osób pracujących w radiu internetowym większość zajmuje się po prostu
prowadzeniem audycji. Do czynności wykonywanych przez e-dziennikarzy
e dziennikarzy radiowych
zaliczyć można także opracowywanie (w tym korekta) różnego rodzaju tekstów, selekcję
muzyki, przetwarzanie nagrań oraz zamieszczenie informacji na radiowych stronach
internetowych.
Dziennikarze pracujący w internetowej telewizji, którzy wypowiedzieli się na temat
wykonywanych
anych czynności, wymieniali przede wszystkim te związane z operowaniem
kamerą i obróbką materiału wideo. Pojawiły się ponadto: produkcja i postprodukcja,
promocja, przygotowywanie sond ulicznych, wybór zawartości merytorycznej oraz
przygotowywanie tekstów (w tym scenariuszy).

Media internetowe w ocenie czytelników
Czytelnicy biorący udział w badaniu zostali poproszeni o ocenę mediów
internetowych. Na ocenę ogólną składały się trzy oceny cząstkowe: za profesjonalizm, za
czas reakcji i ocena zaufania względem poszczególnych mediów (w tym tradycyjnych). Dla
pewnego uproszczenia portale horyzontalne, wortale tematyczne i serwisy internetowe
mediów tradycyjnych zostały potraktowane łącznie i występują pod nazwą „serwisy
internetowe”. W jednej kategorii występują także blogi oraz blogi kolektywne. Odrębną
kategorię stanowią serwisy dziennikarstwa obywatelskiego.
Oceny zamieszczone na poniższych wykresach obliczone zostały w podobny sposób,
co współczynnik częstości występowania elementów wzbogacających treść. Poszczególnym
Poszc
ocenom zostały przypisane wartości od 5 do 1. Wartość 0 nie występuje – osoby, które
zadeklarowały, że nie mają zdania w kwestii oceny danego medium po prostu nie były
brane pod uwagę.
Wykres 40:

Średnia ocena profesjonalizmu poszczególnych rodzajów mediów (próba: 172).
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Za najbardziej profesjonalne czytelnicy uznali media tradycyjne: prasę, radio
i telewizję. Tylko te media otrzymały średnią ocenę wyższą niż 3. Stosunkowo nisko
oceniany jest profesjonalizm blogów, nieco lepiej (o 0,4 punktu) postrzegani są
s
dziennikarze obywatelscy.
Ocena czasu reakcji nie zaskakuje – zdaniem czytelników na bieżące wydarzenia
najszybciej reagują serwisy internetowe, nieco wolniej media elektroniczne: radio
i telewizja. Kolejny raz blogi zostały ocenione najgorzej ze wszystkich mediów.
Wykres 41:

Średnia ocena czasu reakcji na wydarzenia poszczególnych rodzajów mediów
(próba: 172).
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Internauci określali ponadto zaufania, jakim darzą media oraz rząd. Dzięki temu
wyniki mediów możemy interpretować w stosunku do tego, jak bardzo respondenci ufają
administracji państwowej.. Co może dziwić, badane osoby bardziej ufają mediom
tradycyjnym oraz serwisom internetowym niż rządowi. Co jeszcze ciekawsze, zaufanie
wobec prasy jest minimalnie niższe niż wobec serwisów internetowych. Na poziomie
zbliżonym do zaufania do rządu kształtuje się stosunek czytelników do bloggerów.
(Agnieszka

Starewicz-Jaworska
Jaworska

w

swojej

publikacji15

przytacza

wyniki

badania

przeprowadzonego przez TNS OBOP w 2005 roku, które dotyczyło zaufania względem
mediów. Zaufanie oceniano w nim w stali 1 do 5, a następnie obliczano średnią – podobnie
jak w trakcie analizy wyników przeprowadzonych przezee mnie badań.
badań Tendencje były
bardzo zbliżone do tych przedstawionych na wykresie 42,, przy czym zaufanie względem
mediów oceniane było
ło o około 0,75 wyżej. Medium darzonym największym zaufaniem było
radio, zaś internet uzyskał nieco lepszą notę niż prasa. W badaniu nie uwzględniono
osobno blogów i serwisów dziennikarstwa obywatelskiego.)
15

Agnieszka Starewicz-Jaworska. Komunikacja polityczna w świetle wybranych aspektów internetu [w:] pod
red. Elżbiety Anny Morawskiej. Re:internet
internet – społeczne aspekty medium.. Warszawa 2006.
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Wykres 42:

Średnia ocena zaufania do poszczególnych rodzajów mediów w odniesieniu do
zaufania do rządu (próba: 172).
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Wykres 43:

Stosunek czytelników do mediów na podstawie oceny profesjonalizmu i czasu
reakcji oraz zaufania, jakim czytelnicy darzą poszczególne media (próba: 172).
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Średnio

Podsumowując, w ocenie czytelników mediów internetowych najlepiej wypada
radio. Nieco gorsze noty uzyskały stacje telewizyjne i serwisy internetowe (te, co
zaskakujące, wypadają minimalnie lepiej niż prasa). Najgorszą opinię mają blogi.

Podsumowanie
Mam świadomość niedoskonałości przeprowadzonych przeze mnie badań. Przede
wszystkim nie są w pełni reprezentatywne, co odbija się chociażby w większej liczbie
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mężczyzn biorących udział w badaniu (gdy badania dotyczące dziennikarstwa
internetowego w Polsce porównujemy z innymi analizami polskiego internetu). Są to też
jedne z pierwszych badań tego typu (jeżeli nie pierwsze, bo nie udało mi się dotrzeć do
żadnych badań naukowych dotyczących dziennikarstwa internetowego w Polsce), więc
mogą zawierać pewne metodologiczne błędy. Z pewnością warto je ponowić i porównać
wyniki z tymi, które przedstawiłem w niniejszym raporcie. Jednak mimo pewnych
niedoskonałości, śmiało możemy wysunąć kilka wniosków… Postaram się także nakreślić
kierunki rozwoju e-dziennikarstwa i medium, na potrzeby którego tworzą e-redaktorzy.
Można zaryzykować twierdzeniem, że dziennikarstwo internetowe w Polsce wciąż
raczkuje. Działalność tą ciężko określić mianem zawodu choćby dlatego, że – jak wynika
z moich badań – stosunkowo niewielka grupa czerpie z niej jakiekolwiek zyski, nie
wspominając o tym, że fakt publikowania treści w sieci jest głównym źródłem dochodu dla
zaledwie 23 proc. respondentów. Także subiektywny stosunek osób publikujących treści
w sieci do swojej pracy oraz stosunek czytelników do bloggerów sugerują, że droga ku
pełnej profesjonalizacji jest jeszcze daleka.
Interesujące wnioski nasuwają się po analizie pytań związanych z oceną mediów. Na
przestrzeni kilkunastu lat, które minęły od powstania pierwszych stron internetowych,
można dostrzec, że media internetowe najpierw upodabniały się do swych „tradycyjnych
braci” (zwłaszcza do prasy), a teraz wyróżniają się na ich tle i nierzadko narzucają im kierunki
rozwoju. Stają się coraz bardziej multimedialne, choć – jak wynika z przeprowadzonych
badań – elementy stricte multimedialne, takie jak filmy wideo czy infografiki, nie są tak
popularne jak zdjęcia. Media internetowe umożliwiają też błyskawiczny i najczęściej
bezpłatny dostęp do informacji. To zapewne dlatego czytelnicy darzą serwisy internetowe
(z wyłączeniem blogów i serwisów dziennikarstwa obywatelskiego) stosunkowo dużym
zaufaniem (minimalnie wyższym niż prasę). Na tle mediów tradycyjnych internetowe
wypadają wyraźnie gorzej, gdy porównujemy ocenę profesjonalizmu. Jednak, co zaskakujące,
średnia trzech ocen cząstkowych uzyskanych przez serwisy internetowe jest wyższa niż
ocena prasy!
Moim zdaniem dla rozwoju całego rynku medialnego istotny wpływ będzie miało
odbieranie czytelników prasy, widzów i radiosłuchaczy przez media internetowe. To w sieci
w coraz większym stopniu toczyć się będzie „medialne życie”. I – co istotne – to zjawisko
będzie miało większy wpływ na media tradycyjne niż na serwisy internetowe. Adaptacja
starych mediów do bieżącej sytuacji na rynku odbywać się będzie najczęściej poprzez
kierowanie do sieci jeszcze większej ilości informacji i inwestowanie w serwisy
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internetowe. Ważna będzie także cyfryzacja telewizji i rozwój usług wideo na żądanie (ang.
video on demand). Zapowiedź tego, co na przestrzeni kilku lat będzie się działo w polskim
internecie, mamy na rynku amerykańskim, z którego co chwilę dochodzą informacje
o przejęciach i fuzjach. Polski rynek mediów internetowych czeka konsolidacja, nierzadko
pod szyldem mediów tradycyjnych.
Na charakter internetu i dziennikarstwa internetowego wpływ będzie miała także
postępująca wortalizacja i profesjonalizacja. Dziennikarze internetowi będą coraz
większymi ekspertami w określonych dziedzinach, zwiększać się będą także ich
umiejętności związane z prezentowaniem przekazu medialnego.
Dla przyszłości mediów ważny będzie także rozwój dziennikarstwa obywatelskiego,
a nawet więcej: za sprawą specyficznych cech internetu – rosnące zainteresowanie
różnymi formami dziennikarstwa. Jak pisze Sebastian Pytel jest świat telewizji, który
zamieszkują tylko niedostępne gwiazdy i demokratyczny, rewolucyjny internet, w którym
każdy może powiedzieć wszystko. Nawet jeśli nie jest Bardzo Ważną Osobą16.
Marek Jeleśniański
www.eredaktor.pl
marek.jelesnianski@pccentre.pl

Zasady przedruku
Treść niniejszej publikacji, a zwłaszcza wyniki przeprowadzonych przeze mnie
badań, mogą być publikowane w innych opracowaniach, a także na stronach
internetowych związanych z dziennikarstwem internetowym i internetem. Proszę przy tym
fragmenty tego raportu opatrzyć moim imieniem i nazwiskiem, a także adresem mojego
bloga: www.eredaktor.pl. Będę ponadto bardzo wdzięczny za powiadomienie mnie
o zamiarze wykorzystania wyników badań dziennikarstwa internetowego.
W razie jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt e-mailowy. Zapraszam do dyskusji
i zgłaszania uwag co do wyników i przyjętej przeze mnie metodologii.

16

Sebastian Pytel. Blogi oczyszczają i zbliżają nawet obcych ludzi [w:] Polska – Gazeta Wrocławska. Wydanie
z dnia 8 lutego 2008.
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Ankiety
Ankieta dla czytelników
1. Zaznacz rodzaje mediów internetowych, których zawartość w miarę regularnie
przeglądasz.
a. portal horyzontalny
b. wortal tematyczny
c. serwis internetowy medium tradycyjnego (gazety, radia…)
d. blog
e. blog kolektywny (redagowany przez kilka osób)
f. serwis dziennikarstwa obywatelskiego
g. radio internetowe
h. telewizja internetowa
2. Informacje na jaki temat są dla Ciebie najbardziej interesujące?
a. polityka, sprawy społeczne
b. biznes, gospodarka i prawo
c. edukacja
d. motoryzacja
e. budownictwo i nieruchomości
f. turystyka
g. nowe technologie
h. kultura i rozrywka
i. inne
3. W jakim stopniu poniższe rodzaje treści są dla Ciebie interesujące? (Odpowiedzi
udziel w odniesieniu do treści opublikowanych w internecie.)
a. aktualności
b. reportaże
c. sensacja, skandale
d. recenzje i testy produktów
e. poradniki
f. publicystyka
g. wywiady
4. Jak często spotykasz poszczególne elementy wzbogacające treść na stronach
internetowych?
a. tabele i zestawienia
b. zdjęcia
c. wykresy i diagramy
d. infografiki*
e. filmy wideo
f. nagrania audio
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5.

6.

7.

8.

9.

g. pokazy slajdów
* Infografika to taki sposób prezentacji danych, aby były one jak najczytelniejsze dla
odbiorcy. Na infografikę często składają się interaktywne wykresy, dwui trójwymiarowe modele, mapy, tekst i inne elementy.
Które z elementów wzbogacania treści, które spotkałaś/-eś w internecie, uważasz
za najlepsze i najskuteczniejsze? (Zaznacz maksymalnie trzy odpowiedzi.)
a. tabele i zestawienia
b. zdjęcia
c. wykresy i diagramy
d. infografiki
e. filmy wideo
f. nagrania audio
g. pokazy slajdów
Jak oceniasz profesjonalizm dziennikarzy pracujących w:
a. dziennikarzy prasowych
b. dziennikarzy radiowych
c. dziennikarzy telewizyjnych
d. dziennikarzy internetowych
e. dziennikarzy obywatelskich*
f. bloggerów
* Dziennikarze obywatelscy to internauci publikujący informacje o tym, co dzieje się
w ich okolicy. Teksty, zdjęcia i/lub materiały wideo publikują za pośrednictwem
odpowiednich serwisów, np. Wiadomości24.pl czy iThink.pl lub wysyłają do prasy,
radia czy telewizji (np. za pośrednictwem platformy Kontakt24).
Jak oceniasz czas reakcji na nowe wydarzenia:
a. dziennikarzy prasowych
b. dziennikarzy radiowych
c. dziennikarzy telewizyjnych
d. dziennikarzy internetowych
e. dziennikarzy obywatelskich
f. bloggerów
Jakim zaufaniem darzysz:
a. rząd
b. dziennikarzy prasowych
c. dziennikarzy radiowych
d. dziennikarzy telewizyjnych
e. dziennikarzy internetowych
f. dziennikarzy obywatelskich
g. bloggerów
Czy uważasz bloggerów za dziennikarzy internetowych?
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a. Tak
b. Nie
c. Nie mam zdania
10. Z jakich urządzeń korzystasz do przeglądania zasobów internetu?
a. komputer stacjonarny
b. notebook
c. palmtop lub palmphone
d. telefon komórkowy
e. konsola do gier
11. Gdzie najczęściej przeglądasz zasoby internetu?
a. w domu
b. w pracy
c. na uczelni, w szkole
d. na dworze, w środkach komunikacji...
12. W jakich godzinach (od-do) najczęściej przeglądasz zasoby internetu? (Podaj
w formacie GG-GG, gdzie GG to godzina w zapisie dwucyfrowym.)
13. Czy w ostatnim miesiącu komentowałaś/-eś zawartość dostępną w internecie
za pomocą odpowiedniego mechanizmu? Jaki był charakter tych komentarzy?
(Możesz zaznaczyć jedną lub więcej odpowiedzi.)
a. tak, dyskutowałam/-em na temat poruszony przez autora
b. tak, przedstawiałam/-em nowe fakty związane z podjętym przez autora
tematem
c. tak, chwaliłam/-em autora za przedstawienie tematu
d. tak, wskazałam/-em na błędy/braki w artykule
e. nie, w ostatnim miesiącu nie zamieszczałam/-em komentarzy
14. Od jak dawna korzystasz z internetu?
a. mniej niż pół roku
b. mniej niż rok
c. mniej niż dwa lata
d. mniej niż pięć lat
e. powyżej pięciu lat
15. W którym roku się urodziłaś/-eś?
16. Jaka jest Twoja płeć?
a. kobieta
b. mężczyzna
17. Gdzie mieszkasz?
a. wieś
b. miasto do 20 tys. mieszkańców
c. miasto do 50 tys. mieszkańców
d. miasto do 100 tys. mieszkańców
Marek Jeleśniański
Obraz dziennikarstwa internetowego w Polsce

Strona 42 z 53

e. miasto do 200 tys. mieszkańców
f. miasto do 500 tys. mieszkańców
g. miasto pow. 500 tys. mieszkańców

Ankieta dla dziennikarzy
1. Od jak dawna korzystasz z internetu?
a. mniej niż pół roku
b. mniej niż rok
c. mniej niż dwa lata
d. mniej niż pięć lat
e. powyżej pięciu lat
2. W którym roku się urodziłaś/-eś?
3. Jaka jest Twoja płeć?
a. kobieta
b. mężczyzna
4. Gdzie mieszkasz?
a. wieś
b. miasto do 20 tys. mieszkańców
c. miasto do 50 tys. mieszkańców
d. miasto do 100 tys. mieszkańców
e. miasto do 200 tys. mieszkańców
f. miasto do 500 tys. mieszkańców
g. miasto pow. 500 tys. mieszkańców
5. Wskaż rodzaje mediów internetowych, dla których obecnie przygotowujesz treści,
podając w przybliżeniu od jak dawna się tym zajmujesz. (Jeśli np. prowadzisz bloga,
po prostu napisz od ilu lat się tym zajmujesz. Jeżeli nie jesteś związana/-y z danym
typem medium, nie wpisuj nic.)
a. portal horyzontalny (np. Onet.pl lub Gazeta.pl)
b. wortal tematyczny (poświęcony jednemu zagadnieniu - np. PC Centre lub
Bankier.pl)
c. serwis internetowy medium tradycyjnego (np. RMF.FM lub TVN24.pl)
d. blog
e. blog kolektywny (redagowany przez kilka osób)
f. serwis dziennikarstwa obywatelskiego (gdzie dziennikarzami są zwykli
internauci)
g. radio internetowe (np. Polskastacja.pl)
h. telewizja internetowa (np. iTVP.pl lub WP.tv)
6. Czy uważasz się za dziennikarza internetowego?
a. tak
b. nie
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c. nie mam zdania
7. Informacje na jaki temat przygotowujesz?
a. polityka, sprawy społeczne
b. biznes, gospodarka i prawo
c. edukacja i nauka
d. motoryzacja
e. budownictwo i nieruchomości
f. turystyka
g. nowe technologie
h. kultura i rozrywka
i. sport
j. inne (jakie?)
8. Z jakich urządzeń korzystasz podczas przygotowywania treści na potrzeby
internetu?
a. komputer stacjonarny
b. notebook
c. palmtop lub palmphone
d. kamera cyfrowa
e. kamera w telefonie komórkowym
f. aparat fotograficzny
g. aparat fotograficzny w telefonie komórkowym
h. dyktafon
i. dyktafon w telefonie komórkowym
j. konsola do gier
k. nie wykorzystuję żadnego z powyższych urządzeń
9. Gdzie najczęściej tworzysz treści na potrzeby internetu?
a. w domu
b. w redakcji
c. w kawiarni, restauracji
d. na „świeżym powietrzu”
e. w innym miejscu
10. W jakich godzinach (od-do) najczęściej tworzysz treści na potrzeby internetu? (Podaj
godziny w formacie GG-GG, gdzie GG to godzina w zapisie dwucyfrowym.)
11. Jakiego rodzaju treści przygotowujesz najczęściej? (Zaznacz maksymalnie trzy
odpowiedzi.)
a. aktualności
b. reportaże
c. informacje ze świata showbiznesu (sensacja, skandale...)
d. recenzje i testy produktów
e. poradniki
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f. publicystyka
g. wywiady
h. inne
12. Czy z tytułu przygotowywania treści na potrzeby internetu czerpiesz jakieś zyski?
a. tak (jak duże w miesiącu?*)
b. nie
* Pozostaw to puste, jeśli odmawiasz podania konkretnej kwoty lub nie zarabiasz
na publikowaniu treści w internecie.
13. Czy przygotowywanie treści na potrzeby internetu to Twój główny zawód?
a. tak
b. nie
14. Czy w przeszłości pracowałaś/-eś w mediach tradycyjnych?
a. tak, w prasie
b. tak, w radiu
c. tak, w telewizji
d. tak, w agencji prasowej
e. nie
15. Czy obecnie pracujesz w medium tradycyjnym?
a. tak, w prasie
b. tak, w radiu
c. tak, w telewizji
d. tak, w agencji prasowej
e. nie
16. Czy skończyłaś/-eś jakąś szkołę przygotowującą Cię do wykonywania zawodu
dziennikarza?
a. tak
b. nie

Ankieta

dodatkowa

dla

dziennikarzy

pracujących

w

portalach

horyzontalnych i wortalach tematycznych
1. Jak wiele treści przygotowujesz dla portalu horyzontalnego/wortalu tematycznego?
a. kilka (i więcej) materiałów dziennie
b. jeden materiał na dzień
c. kilka materiałów na tydzień
d. kilka materiałów na miesiąc
e. jeden materiał na miesiąc
f. mniej niż jeden materiał na miesiąc
2. Podczas przygotowywania materiału dla portalu horyzontalnego/wortalu
tematycznego najważniejsze jest dla Ciebie:
a. jak najszybsze zamieszczenie materiału w internecie
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b. jak najdokładniejsze zweryfikowanie go przed publikacją
c. jak najdokładniejsze przedstawienie danego tematu (dodanie tła, wątków
pobocznych itp.)
d. jak najatrakcyjniejsze przedstawienie tematu, wzbogacenie materiału
o wykresy, filmy wideo itp.
e. dodanie do materiału dodatkowego komentarza, prezentującego Twoje
zdanie na dany temat
f. dbałość o poprawny język
g. żadna z powyższych odpowiedzi
3. Ile czasu średnio w ciągu dnia poświęcasz na wykonywanie poniższych czynności
podczas pracy związanej z redagowaniem treści dla portalu horyzontalnego/wortalu
tematycznego? Odpowiedź podaj w minutach. (Jeśli nie wykonujesz danej
czynności, po prostu nie wpisuj nic.)
a. napisanie tekstu
b. przygotowanie tekstu do publikacji (obróbka zdjęć, zakodowanie tekstu)
c. zbieranie materiałów
d. selekcja materiałów
e. obróbka tekstów agencyjnych i informacji prasowych
f. obróbka tekstów współpracowników
g. obróbka tekstów nadesłanych przez czytelników
h. czynności organizacyjne i administracyjne
i. kontakt z czytelnikami, odpowiadanie na ich komentarze
4. Czy i jak często wykorzystujesz poszczególne elementy do wzbogacania treści
przygotowywanej dla portalu horyzontalnego/wortalu tematycznego?
a. tabele i zestawienia
b. zdjęcia
c. wykresy i diagramy
d. infografiki
e. filmy wideo
f. nagrania audio
g. pokazy slajdów
5. Skąd czerpiesz informacje, które wykorzystujesz w swojej pracy dla portalu
horyzontalnego/wortalu tematycznego?
a. z innych, zagranicznych stron internetowych
b. z innych, polskich stron internetowych
c. z agencji prasowych
d. z otrzymywanych informacji prasowych
e. z konferencji prasowych, w których uczestniczę
f. z konferencji prasowych, które oglądam w telewizji
g. ze źródeł osobowych, w tym wywiadów
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h. z własnych obserwacji, doświadczeń
i. z innych źródeł
6. Ile osób liczy zespół redakcyjny portalu horyzontalnego/wortalu tematycznego,
w którym pracujesz?

Ankieta

dodatkowa

dla

dziennikarzy

pracujących

w

serwisach

internetowych mediów tradycyjnych
1. Jak wiele treści przygotowujesz dla serwisu internetowego medium tradycyjnego?
a. kilka (i więcej) materiałów dziennie
b. jeden materiał na dzień
c. kilka materiałów na tydzień
d. kilka materiałów na miesiąc
e. jeden materiał na miesiąc
f. mniej niż jeden materiał na miesiąc
2. Podczas przygotowywania materiału dla serwisu internetowego medium
tradycyjnego najważniejsze jest dla Ciebie:
a. jak najszybsze zamieszczenie materiału w internecie
b. jak najdokładniejsze zweryfikowanie go przed publikacją
c. jak najdokładniejsze przedstawienie danego tematu (dodanie tła, wątków
pobocznych itp.)
d. jak najatrakcyjniejsze przedstawienie tematu, wzbogacenie materiału
o wykresy, filmy wideo itp.
e. dodanie do materiału dodatkowego komentarza, prezentującego Twoje
zdanie na dany temat
f. dbałość o poprawny język
g. żadna z powyższych odpowiedzi
3. Ile czasu średnio w ciągu dnia poświęcasz na wykonywanie poniższych czynności
podczas pracy związanej z redagowaniem treści dla serwisu internetowego medium
tradycyjnego? Odpowiedź podaj w minutach. (Jeśli nie wykonujesz danej czynności,
po prostu nie wpisuj nic.)
a. napisanie tekstu
b. przygotowanie tekstu do publikacji (obróbka zdjęć, zakodowanie tekstu)
c. zbieranie materiałów
d. selekcja materiałów
e. obróbka tekstów agencyjnych i informacji prasowych
f. obróbka tekstów współpracowników
g. obróbka tekstów nadesłanych przez czytelników
h. czynności organizacyjne i administracyjne
i. kontakt z czytelnikami, odpowiadanie na ich komentarze
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4. Czy i jak często wykorzystujesz poszczególne elementy do wzbogacania treści
przygotowywanej dla serwisu internetowego medium tradycyjnego?
a. tabele i zestawienia
b. zdjęcia
c. wykresy i diagramy
d. infografiki
e. filmy wideo
f. nagrania audio
g. pokazy slajdów
5. Czy na stronie internetowej medium tradycyjnego, w którym pracujesz, pojawiają
się informacje, które dostępne są jedynie za pośrednictwem internetu? (Czy na
stronie WWW zamieszczane są materiały, które nie są dostępne na łamach pisma
lub nie są emitowane w radiu/telewizji?)
a. tak
b. nie
6. Ile osób liczy zespół redakcyjny serwisu internetowego medium tradycyjnego,
w którym pracujesz?

Ankieta dodatkowa dla dziennikarzy prowadzących bloga
1. Jak wiele treści przygotowujesz dla bloga?
a. kilka (i więcej) materiałów dziennie
b. jeden materiał na dzień
c. kilka materiałów na tydzień
d. kilka materiałów na miesiąc
e. jeden materiał na miesiąc
f. mniej niż jeden materiał na miesiąc
2. Podczas przygotowywania materiału dla bloga najważniejsze jest dla Ciebie:
a. jak najszybsze zamieszczenie materiału w internecie
b. jak najdokładniejsze zweryfikowanie go przed publikacją
c. jak najdokładniejsze przedstawienie danego tematu (dodanie tła, wątków
pobocznych itp.)
d. jak najatrakcyjniejsze przedstawienie tematu, wzbogacenie materiału
o wykresy, filmy wideo itp.
e. dodanie do materiału dodatkowego komentarza, prezentującego Twoje
zdanie na dany temat
f. dbałość o poprawny język
g. żadna z powyższych odpowiedzi
3. Ile czasu średnio w ciągu dnia poświęcasz na wykonywanie poniższych czynności
podczas pracy związanej z redagowaniem treści dla bloga? Odpowiedź podaj
w minutach. (Jeśli nie wykonujesz danej czynności, po prostu nie wpisuj nic.)
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a. napisanie tekstu
b. przygotowanie tekstu do publikacji (obróbka zdjęć, zakodowanie tekstu)
c. zbieranie materiałów
d. selekcja materiałów
e. obróbka tekstów agencyjnych i informacji prasowych
f. obróbka tekstów współpracowników
g. obróbka tekstów nadesłanych przez czytelników
h. czynności organizacyjne i administracyjne
i. kontakt z czytelnikami, odpowiadanie na ich komentarze
4. Czy i jak często wykorzystujesz poszczególne elementy do wzbogacania treści
przygotowywanej dla bloga?
a. tabele i zestawienia
b. zdjęcia
c. wykresy i diagramy
d. infografiki
e. filmy wideo
f. nagrania audio
g. pokazy slajdów
5. Jaki rodzaj bloga prowadzisz?
a. tematyczny - blog na jeden określony temat
b. wielotematyczny - blog z moimi opiniami na różne tematy
c. blog-pamiętnik
d. photoblog - blog, w którym prezentuję swoje zdjęcia
e. audioblog - blog z nagraniami audio, podcastami
f. videoblog - blog z filmami wideo
g. blog firmowy - z informacjami o przedsiębiorstwie, w którym pracuję
h. inny

Ankieta dodatkowa dla dziennikarzy zaangażowanych w prowadzenie
bloga kolektywnego
1. Jak wiele treści przygotowujesz dla bloga kolektywnego?
a. kilka (i więcej) materiałów dziennie
b. jeden materiał na dzień
c. kilka materiałów na tydzień
d. kilka materiałów na miesiąc
e. jeden materiał na miesiąc
f. mniej niż jeden materiał na miesiąc
2. Podczas przygotowywania materiału dla bloga kolektywnego najważniejsze jest dla
Ciebie:
a. jak najszybsze zamieszczenie materiału w internecie
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b. jak najdokładniejsze zweryfikowanie go przed publikacją
c. jak najdokładniejsze przedstawienie danego tematu (dodanie tła, wątków
pobocznych itp.)
d. jak najatrakcyjniejsze przedstawienie tematu, wzbogacenie materiału
o wykresy, filmy wideo itp.
e. dodanie do materiału dodatkowego komentarza, prezentującego Twoje
zdanie na dany temat
f. dbałość o poprawny język
g. żadna z powyższych odpowiedzi
3. Ile czasu średnio w ciągu dnia poświęcasz na wykonywanie poniższych czynności
podczas pracy związanej z redagowaniem treści dla bloga kolektywnego?
Odpowiedź podaj w minutach. (Jeśli nie wykonujesz danej czynności, po prostu nie
wpisuj nic.)
a. napisanie tekstu
b. przygotowanie tekstu do publikacji (obróbka zdjęć, zakodowanie tekstu)
c. zbieranie materiałów
d. selekcja materiałów
e. obróbka tekstów agencyjnych i informacji prasowych
f. obróbka tekstów współpracowników
g. obróbka tekstów nadesłanych przez czytelników
h. czynności organizacyjne i administracyjne
i. kontakt z czytelnikami, odpowiadanie na ich komentarze
4. Czy i jak często wykorzystujesz poszczególne elementy do wzbogacania treści
przygotowywanej dla bloga kolektywnego?
a. tabele i zestawienia
b. zdjęcia
c. wykresy i diagramy
d. infografiki
e. filmy wideo
f. nagrania audio
g. pokazy slajdów
5. Ile osób liczy zespół redakcyjny bloga kolektywnego, w którym pracujesz?

Ankieta dodatkowa dla dziennikarzy obywatelskich
1. Jak wiele treści przygotowujesz dla serwisu dziennikarstwa obywatelskiego?
a. kilka (i więcej) materiałów dziennie
b. jeden materiał na dzień
c. kilka materiałów na tydzień
d. kilka materiałów na miesiąc
e. jeden materiał na miesiąc
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f. mniej niż jeden materiał na miesiąc
2. Podczas przygotowywania materiału dla serwisu dziennikarstwa obywatelskiego
najważniejsze jest dla Ciebie:
a. jak najszybsze zamieszczenie materiału w internecie
b. jak najdokładniejsze zweryfikowanie go przed publikacją
c. jak najdokładniejsze przedstawienie danego tematu (dodanie tła, wątków
pobocznych itp.)
d. jak najatrakcyjniejsze przedstawienie tematu, wzbogacenie materiału
o wykresy, filmy wideo itp.
e. dodanie do materiału dodatkowego komentarza, prezentującego Twoje
zdanie na dany temat
f. dbałość o poprawny język
g. żadna z powyższych odpowiedzi
3. Ile czasu średnio w ciągu dnia poświęcasz na wykonywanie poniższych czynności
podczas pracy związanej z redagowaniem treści dla serwisu dziennikarstwa
obywatelskiego? Odpowiedź podaj w minutach. (Jeśli nie wykonujesz danej
czynności, po prostu nie wpisuj nic.)
a. napisanie tekstu
b. przygotowanie tekstu do publikacji (obróbka zdjęć, zakodowanie tekstu)
c. zbieranie materiałów
d. selekcja materiałów
e. obróbka tekstów agencyjnych i informacji prasowych
f. obróbka tekstów współpracowników
g. obróbka tekstów nadesłanych przez czytelników
h. czynności organizacyjne i administracyjne
i. kontakt z czytelnikami, odpowiadanie na ich komentarze
4. Czy i jak często wykorzystujesz poszczególne elementy do wzbogacania treści
przygotowywanej dla serwisu dziennikarstwa obywatelskiego?
a. tabele i zestawienia
b. zdjęcia
c. wykresy i diagramy
d. infografiki
e. filmy wideo
f. nagrania audio
g. pokazy slajdów

Ankieta dodatkowa dla e-dziennikarzy radiowych
1. Jak wiele treści przygotowujesz dla radia internetowego?
a. kilka (i więcej) materiałów dziennie
b. jeden materiał na dzień
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2.

3.
4.

5.

c. kilka materiałów na tydzień
d. kilka materiałów na miesiąc
e. jeden materiał na miesiąc
f. mniej niż jeden materiał na miesiąc
Podczas przygotowywania materiału dla radia internetowego najważniejsze jest dla
Ciebie:
a. jak najszybsze zamieszczenie materiału w internecie
b. jak najdokładniejsze zweryfikowanie go przed publikacją
c. jak najdokładniejsze przedstawienie danego tematu (dodanie tła, wątków
pobocznych itp.)
d. jak najatrakcyjniejsze przedstawienie tematu, wzbogacenie materiału
o wykresy, filmy wideo itp.
e. dodanie do materiału dodatkowego komentarza, prezentującego Twoje
zdanie na dany temat
f. dbałość o poprawny język
g. żadna z powyższych odpowiedzi
Jakie czynności wykonujesz w czasie swojej pracy dla radia internetowego?
Czy w radiu internetowym, w którym pracujesz, emitowane są programy
informacyjne (na dowolny temat)?
a. tak
b. nie
Ile osób liczy zespół redakcyjny radia internetowego, w którym pracujesz?

Ankieta dodatkowa dla e-dziennikarzy telewizyjnych
1. Jak wiele treści przygotowujesz dla telewizji internetowej?
a. kilka (i więcej) materiałów dziennie
b. jeden materiał na dzień
c. kilka materiałów na tydzień
d. kilka materiałów na miesiąc
e. jeden materiał na miesiąc
f. mniej niż jeden materiał na miesiąc
2. Podczas przygotowywania materiału dla telewizji internetowej najważniejsze jest
dla Ciebie:
a. jak najszybsze zamieszczenie materiału w internecie
b. jak najdokładniejsze zweryfikowanie go przed publikacją
c. jak najdokładniejsze przedstawienie danego tematu (dodanie tła, wątków
pobocznych itp.)
d. jak najatrakcyjniejsze przedstawienie tematu, wzbogacenie materiału
o wykresy, filmy wideo itp.
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e. dodanie do materiału dodatkowego komentarza, prezentującego Twoje
zdanie na dany temat
f. dbałość o poprawny język
g. żadna z powyższych odpowiedzi
3. Jakie czynności wykonujesz w czasie swojej pracy dla telewizji internetowej?
4. Ile osób liczy zespół redakcyjny telewizji internetowej, w której pracujesz?
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