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Abstrakt

Ostatnia dekada przyniosªa drastyczne zmiany w bran»y prasowej uwa»anej dot¡d
za stabiln¡ i odporn¡ na kryzys nansowy. Potentaci medialni ponie±li ogromne
straty zwi¡zane z niespotykanymi dot¡d spadkami w zainteresowaniu reklam¡ prasow¡ oraz zakupem prasy w wersji drukowanej. Czy wszystkiemu winna jest globalizacja i Internet? Czy jest to upadek prasy czy tylko ewolucja? Czy powodem jest
zmiana sposobu informacji czy mo»e oczekiwania odbiorców? To opracowanie pozwoli znale¹¢ odpowiedzi na tak postawione pytania. W pierwszej cz¦±ci tej pracy
opisano ewolucj¦ przekazywania informacji, której punktem przeªomowym byª masowy druk gazet, chocia» sama idea czcionki i druku byªa znana setki lat wcze±niej.
W cz¦±ci drugiej, wykorzystuj¡c dost¦pne dane statystyczne, w tym opracowane
wªasnor¦cznie na podstawie danych ¹ródªowych, przedstawiono spadek nakªadów
i zysków w ostatniej dekadzie. Trzecia i ostatnia cz¦±¢ pracy omawia aktualne formy
przekazu informacji b¦d¡ce zamiennikiem wersji drukowanych, zmiany preferencji
odbiorców a tak»e odpowiada na postawione powy»ej pytania.
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Abstract

The last decade has brought forth drastic changes in the newspaper industry that
was considered to be stable and immune from the nancial crisis. Media moguls
have suered severe nancial losses due to unprecedented declines in both the interest of the publicity in advertisements, and the purchase of printed newspapers.
Are globalization and the internet to blame? Is the newspaper industry in decline
or should it be analysed in terms of evolution? May the deteriorating situation of
the press department result from the shift in the exchange of information or could
it stem from the continuous changes in the readers' expectations? Section I outlines the evolution of message transmission, to the point of turning into the rise of
the mass-circulation press, although the concept of printing and the term font had
been known for hundreds of years earlier. In Section II the circulation decline and
the decrease in revenue seen in the last decade has been presented on the basis of
both the available statistics, and self-study based on source data. Section III outli-
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nes the latest methods of communication that serve as a substitute for the printed
ones, investigates changes regarding the recipients' preferences, as well as tackling
the issues raised above.
Keywords:

press, communication, printing revolution, circulation decline, press fall
prasa
[ªac. presso 'tªocz¦'],
ogóª druków o charakterze informacyjnym i regularnej cz¦stotliwo±ci ukazywania si¦, obejmuj¡cy
wszystkie rodzaje periodyków, tj. dzienniki, gazety, tygodniki, miesi¦czniki, kwartalniki, póªroczniki i roczniki, w potocznym znaczeniu dzienniki
i gazety (p. codzienna o tre±ci ogólnej) oraz tygodniki (czasopisma) o tre±ci ogólne (Encyklopedia
PWN, 2011).

Przekazywanie informacji w formie innej ni» ustna si¦ga szóstego tysi¡clecia przed nasz¡ er¡, gdy pojawiªy si¦ zapisy w postaci pisma w¦zeªkowego oraz pierwsze zapisy obrazkowe. Wedªug naukowców pierwsze w¦zeªki
miaªy znaczenie rachunkowe, nast¦pnie sªu»yªy do przekazywania informacji
opisowych. Bez wzgl¦du jednak na dokªadne pochodzenie i datowanie, bez
wzgl¦du na to czy powstaªy w staro»ytnych Chinach (Needham, 1959, s. 14)
czy na innym obszarze byªy to pierwsze kroki do udost¦pniania informacji
szerokiej rzeszy odbiorców. Zanim jednak b¦dzie mo»na mówi¢ o powstaniu prasy zgodnej z wy»ej przytoczon¡ denicj¡ min¡ caªe wieki. Cytuj¡c
denicj¦ prasy nale»y zwróci¢ uwag¦ na dwie kwestie: pochodzenie i funkcj¦.
Pochodzenie  obecnie okre±lenie prasa pochodzi od nazwy maszyny
drukarskiej i sposobu powstawania wydruków, który polega na odciskaniu
znaków na papierze. Zarówno wynalezienie czcionki jak i prasy pozwalaj¡cej na masowe powielanie tekstów przypisuje si¦ Chi«czykom. W II w. n.e.
wprowadzono drukowanie za pomoc¡ drewnianych klocków, na których technik¡ drzeworytu wycinano lustrzane odbicie tekstu czy ilustracji. Nast¦pnie
drewniane klocki smarowano atramentem i odbijano na papierze. Metoda ta
rozprzestrzeniªa si¦ w Chinach w czasach dynastii Tang, gdzie w VIII w. powstaªy pierwsze ksi¡»ki blokowe (zwane ksylografami). Od XI w. w Chinach
i Korei posªugiwano si¦ równie» wykonanymi z drewna i wypalanej gliny
(a pó¹niej tak»e z metalu) ruchomymi czcionkami (przestawiaj¡cymi znaki
pisma), z których skªadano tekst (Meggs, 1989, s. 24-26).
Ruchom¡ czcionk¦ przypisuje si¦ niejakiemu Bi Sheng, który w 1041 zastosowaª czcionk¦ wykonan¡ z wypalonej gliny, z kolei nast¦pca Wang Zhen,
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próbowaª stosowa¢ stemple wykonane z drewna, które byªo znacznie trwalsze. Przyjmuje si¦, »e metalow¡ czcionk¦ wynaleziono dopiero pó¹niej w Korei, w okresie panowania dynastii Goryeo. Dlaczego wi¦c uznano, »e pierwsz¡ maszyn¡ drukarsk¡, która zapocz¡tkowaªa druk prasy jak¡ znamy byªo
urz¡dzenie stworzone przez Johannesa Gutenberga w 1450 roku (Dahl, 1965,
s. 119-123). Nie byª on ani jedynym Europejczykiem, który próbowaª drukowa¢ za pomoc¡ ruchomej czcionki, ani jej wynalazc¡. Niemniej kombinacja
azjatyckich technik, opracowanie innego rodzaju atramentu, stworzenie matrycy pozwalaj¡cej na ustawianie czcionek w równych liniach i odst¦pach,
czy w ko«cu udoskonalone czcionki sprawiªy, »e druk na skal¦ masow¡ staª
si¦ znacznie ªatwiejszy. Wydrukowanie kilku stron tekstu nie wymagaªo wielotygodniowej pracy w celu wykonania metalorytu czy drzeworytu, który byª
pó¹niej bezu»yteczny. Informacje mogªy si¦ pojawia¢ z dnia na dzie«.
Udoskonalenia wprowadzone przez Gutenberga oraz zupeªnie inny alfabet, sprawiªy, »e druk informacji w formie periodyków mógª rozpocz¡¢ now¡
rewolucj¦ informacyjn¡ (Kapr, 1996, s. 263-265). Co ciekawe uwa»a si¦, »e to
wªa±nie trudno±¢ w skªadaniu tekstu w j¦zyku chi«skim i korea«skim, ogrom
pracy wªo»ony w jego powielanie dost¦pnymi metodami sprawiªy, »e informacje codzienne w wielonakªadowej formie pisemnej nie miaªy racji bytu
(Hyatt Mayor, 1980, s. 5,6).
Funkcja  ogóª druków o charakterze informacyjnym i regularnej cz¦stotliwo±ci ukazywania si¦, obejmuj¡cy wszystkie rodzaje periodyków, tj.
dzienniki, gazety, tygodniki, miesi¦czniki, kwartalniki, póªroczniki i roczniki, w potocznym znaczeniu dzienniki i gazety (np. codzienna o tre±ci ogólnej)
oraz tygodniki (czasopisma) o tre±ci ogólnej. Zgodnie z t¡ cz¦±ci¡ denicji
informacje w formie druku maj¡ si¦ ukazywa¢ w okre±lonej, staªej cz¦stotliwo±ci. Bior¡c pod uwag¦, »e omawiane wy»ej techniki w Azji w okresie od 11
do 14 wieku sªu»yªy do wykonywania odbitek ksi¡g nie mo»na byªo mówi¢
o prasie zgodnej z cytowan¡ denicj¡. Przesªanki te wskazuj¡ skªaniaj¡ wi¦c
do wniosku, »e to wªa±nie Gutenberg i jego ulepszone techniki przyczyniªy
si¦ do powstania prasy jak¡ do tej pory znamy. Na pocz¡tku rewelacyjne
rozwi¡zanie mogunckiego drukarza byªo wykorzystywane do druku ksi¡»ek,
w tym sªynnej 41-wierszowej Biblii Gutenberga.
Kolejnym krokiem w kierunku powstania prasy europejskiej byªa tak
zwana prasa ulotna, okazjonalne druki, jednym z pierwszych wartych wspomnienia jest przedruk listu Krzysztofa Kolumba o odkryciu Ameryki. W roku
1583 powstaje w Kolonii rocznik Messrelation (Relacje Targowe ) opisuj¡cy wydarzenia polityczne i gospodarcze w Europie z naciskiem na Niemcy.
Pomysªodawca Relacji Targowych  Michaª von Aitzing z powodzeniem
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sprzedawaª pismo na targach we Frankfurcie. Z czasem jego gazeta zacz¦ªa si¦ ukazywa¢ co póª roku, co niew¡tpliwie dowodzi, i» pismo cieszyªo si¦
ogromnym zainteresowaniem.
W roku 1605 w Antwerpii zacz¦to wydawa¢ pierwszy tygodnik w historii ±wiata Nieuwe Tijdinghe . Post Och Inrikes Tidningar ukazaªa si¦
w Szwecji w 1645 roku a od 1 stycznia 2007 jest dost¦pna wyª¡cznie w wersji elektronicznej. wiatowe Stowarzyszenie Gazet uznaje j¡ za najstarsz¡,
w dalszym ci¡gu wydawan¡ gazet¦ na ±wiecie. Pierwsza w Rosji gazeta zatytuªowana Wiadomosti pojawia si¦ w roku 1703, a rok pó¹niej moda na
gazet¦ dotarªa do Ameryki gdzie powstaje The Boston News-Letter . Warto
tu u±ci±li¢ sformuªowanie gazeta. Odnosi si¦ ono do wydawnictwa, ukazuj¡cego si¦ cz¦±ciej ni» raz w tygodniu. Pierwsz¡ gazet¡ w tym rozumieniu byªa
wydawana Strasburgu od roku 1609 Relation oraz Aviso  drukowan¡
w Wolfenbüttel. Pierwsza gazeta codzienna (ukazywaªa si¦ 6 dni w tygodniu) pojawiªa si¦ w Lipsku w 1650.
Prasa ulotna na terenie Polski pojawiªa si¦ po roku 1500, do najbardziej
znanych nale»y najstarsza Nowiny z Konstantynopola z 1550 r., wydawana
z okazji wydarze« politycznych, wojennych, dyplomatycznych i innych. Ta
forma prasy przetrwaª¡ równolegle z innymi do XVIII w. Pierwsz¡ zachowan¡, periodyczn¡ gazet¡ ukazuj¡c¡ si¦ w Polsce i wydawan¡ w j¦zyku polskim
byª Merkuriusz Polski Ordynaryjny , którego peªna nazwa brzmiaªa Merkuriusz Polski dzieje wszystkiego ±wiata w sobie zamykaj¡cy dla informacji

wydawany w Krakowie od 3 stycznia 1661 roku. Pocz¡tek nieprzerwanego rozwoju prasy polskiej datuje si¦ na przypada na drug¡ ¢wier¢
XVIII wieku. Jednymi z pierwszych byªy tªoczone od stycznia roku 1729
(Aleksandrowska, Mikulski, 1966, t. 4, s. 103) w warszawskiej drukarni pijarskiej, a redagowane przez J. Nauma«skiego, Nowiny Polskie (z wiadomo±ciami krajowymi) i Relata Refero (z wiadomo±ciami zagranicznymi).
Wkrótce zostaªy one przemianowane odpowiednio na Kurier Polski (grudzie« 1729) i Gazety z Cudzych Krajów (rok 1730) (Hombek, 2010).
Jak wspomniano wcze±niej w 1704 roku John Campbell podejmuje publikacj¦ Boston NewsLetter , pierwszej gazety w Ameryce, zanim jednak do
tego doszªo w 1662 roku powstaª Licensing Act daj¡cy gubernatorowi prawo do cenzury. Podobnie jak to byªo w przypadku Gutenberga i bª¦dnego
pogl¡du, »e jest wynalazc¡ druku, równie» Boston NewsLetter nie byª tak
na prawd¦ pierwsz¡ gazet¡ w USA bowiem w 1690 roku w Bostonie powstaªa Publick Occurrences, Both Foreign and Domestick , jednak w przeciwie«stwie to wydawnictwa Campbella nie utrzymaªa si¦ ona zbyt dªugo
na rynku, pozostawiaj¡c tytuª pierwszej trwale wydawanej gazety wªa±nie
pospolitej
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Boston NewsLetter . Kluczowe dla rozwoju prasy w USA byªo ogªoszenie
pierwszej poprawki do konstytucji. Ta wa»na decyzja z 1791 roku gwarantowaªa wolno±¢ sªowa. Gdy w 1811 uruchomiono pierwsz¡ parow¡ maszyn¦
drukarsk¡ nadeszªy zªote czasy drukarskie. Wkrótce pojawiªy si¦ takie tytuªy
jak Saturday Eyening Post  najbardziej popularny w historii USA magazyn prasowy oraz New York Sun tania gazeta codzienna. W 1844  Samuel
Morse wprowadza do u»ytku telegraf co znacznie przyspiesza przesyªanie
informacji, a cztery lata pó¹niej powstaje agencja informacyjna Associated
Press. Od tego momentu nic ju» nie mogªo powstrzyma¢ rosn¡cej popularno±ci oraz wpªywu prasy na spoªecze«stwo. Przez ponad wiek pozycja
drukowanej informacji byªa niezachwiana. Nawet gdy w 1971 roku Armia
Ameryka«ska ujawniªa protokóª TCP i sie¢ ARPANET b¦d¡ce podwalinami Internetu nikt nie przypuszczaª jak bardzo zmieni si¦ sposób dystrybucji
i odbioru informacji. Tymczasem od roku 2000 widoczny jest spadek nakªadów wydawnictw informacyjnych oraz dramatyczny spadek przychodów
z reklam drukowanych w tych publikacjach. Niektóre z wiod¡cych tytuªów
straciªy ponad 60% inne nieco ponad 20%. Ten kryzys w bran»y przeªo»yª
si¦ na przychody co z kolei spot¦gowaªo i tak ju» szybuj¡ce w dóª notowania
wªa±cicieli wydawnictw.

Rysunek 1: Roczne przychody z reklam uzyskiwane przez wydawnictwa prasowe w USA (w mld USD)
ródªo: http://www.journalism.org/2015/04/29/newspapers-fact
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Z analizy danych na Rysunku 1 najwi¦kszy spadek wida¢ pomi¦dzy 2006
a 2009 rokiem. Niemniej nale»y wzi¡¢ pod uwag¦, »e mimo spadaj¡cych nakªadów wydawcy ratowali sytuacj¦ poprzez podnoszenie cen sprzeda»y, cen
reklam oraz zwi¦kszania powierzchni reklamowej. Nale»y równie» zwróci¢
uwag¦, »e mimo post¦pu cyfryzacji i rosn¡cej popularno±ci smartfonów, tabletów i czytników e-book przychody z wersji elektronicznych stanowi¡ stosunkowo niewielk¡ cz¦±¢. Zatem spadek nakªadu i przychodów wersji drukowanych nie jest rekompensowany przez e-pras¦ tych wydawców. Dodatkowo powy»szy wykres obejmuje ró»ne rodzaje publikacji oferowane przez
uwzgl¦dnione wydawnictwa w USA w tym okresie, a kryzys najbardziej odczuª rynek prasy codziennej.
W Polsce jak i w USA czy caªej Europie widoczny jest spadek sprzeda»y
prasy. Na poni»szych tabelach zestawiono ±redni sprzedany nakªad miesi¦czny dla ka»dego roku. Tabele opracowano na podstawie danych uzyskanych
ze Zwi¡zku Kontroli Dystrybucji Prasy. Przedstawione dane sporo mówi¡
na temat sytuacji w bran»y w ostatnich czternastu latach. redni spadek
wyniósª 54%.
W Tabeli 1 kolorem »óªtym zaznaczono sprzeda» gazety o najwi¦kszym
sprzedawanym nakªadzie. Mo»na by s¡dzi¢, »e najwi¦ksze nakªady w kraju
rozwini¦tym b¦dzie osi¡gaªa gazeta opiniotwórcza, warto±ciowa pod wzgl¦dem merytorycznym, tu jednak przewidywania zostaªy skorygowane przez
wyniki sprzeda»y. Co ciekawe gazety o renomie brukowca maj¡ si¦ caªkiem
nie¹le w dobie kryzysu, wytªumaczeniem tego zjawiska, mo»e by¢ wi¦ksza
skªonno±¢ osób wyksztaªconych, mªodych, obeznanych z nowoczesnymi ±rodkami przekazu do porzucenia tre±ci merytorycznych w wersji papierowej na
wersje elektroniczne. Tym samym nakªad sprzedanych wersji drukowanych
b¦dzie spadaª znacznie szybciej ni» nakªad brukowców, które skierowane s¡
do zupeªnie innej grupy odbiorców. Najwi¦ksze spadki zaliczyªy Kurier Lubelski  75%, Super nowo±ci  74% i co zaskakuj¡ce Rzeczpospolita  71%,
w pierwszej dziesi¡tce znalazªa si¦ tak»e Gazeta Wyborcza  58%. Najbardziej odporne na zmiany byªy dzienniki lokalne i prasa brukowa. W tabeli 4
przedstawiono spadki nakªadów z roku na rok, co pozwoliªo na wskazanie
(czerwone pola, czerwony druk) komórek o najwi¦kszych spadkach. Cho¢ dla
wi¦kszo±ci tytuªów tendencja spadkowa byªa widoczna od pocz¡tku 2001 roku, to dopiero rok 2010 przyniósª katastrofalne spadki sprzeda»y materiaªów
w postaci drukowanej, a» 72% najwi¦kszych spadków nast¡piªo wªa±nie od
tego roku.

ródªo: Opracowanie wªasne na podstawie danych uzyskanych ze Zwi¡zku Kontroli Dystrybucji Prasy.

Tabela 1: redniomiesi¦czny sprzedany nakªad najbardziej znanych gazet w Polsce. Kolor »óªty wskazuje tytuª
z najwi¦kszym sprzedanym nakªadem ±redniomiesi¦cznym
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ródªo: Opracowanie wªasne na podstawie danych uzyskanych ze Zwi¡zku Kontroli Dystrybucji Prasy.

Tabela 2: Dziesi¦¢ tytuªów o najwi¦kszym spadku sprzeda»y liczonym na podstawie wyników z 2014 oraz najwy»szego wyniku w okresie poprzedzaj¡cym
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ródªo: Opracowanie wªasne na podstawie danych uzyskanych ze Zwi¡zku Kontroli Dystrybucji Prasy.

Tabela 3: Dziesi¦¢ tytuªów o najmniejszym spadku sprzeda»y liczonym na podstawie wyników z 2014 oraz najwy»szego wyniku w okresie poprzedzaj¡cym
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ródªo: Opracowanie wªasne na podstawie danych uzyskanych ze Zwi¡zku Kontroli Dystrybucji Prasy.

Rysunek 2: Dziesi¦¢ tytuªów o najwi¦kszym spadku sprzeda»y liczonym na podstawie wyników z 2014 oraz najwy»szego wyniku w okresie poprzedzaj¡cym
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ródªo: Opracowanie wªasne na podstawie danych uzyskanych ze Zwi¡zku Kontroli Dystrybucji Prasy.

Tabela 4: Rozkªad najwi¦kszych spadków rok po roku
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Nasuwaj¡ si¦ zatem pytania:
Czy jest to rewolucja czy koniec prasy jak¡ znamy?
Czy znana forma wielostronicowych artykuªów i felietonów odejdzie
w zapomnienie?
Czy ze wzgl¦du na szum informacyjny i natªok wiadomo±ci, ostoj¡ si¦
jedynie krótkie, najbardziej tre±ciwe formy, miniartykuªy lub skrócone
do jednoekranowych wiadomo±ci?
Czy rzeczywi±cie spoªecze«stwo polskie mo»e by¢ odbiorc¡ jedynie tre±ci z brukowców?
Czy rewolucja przemysªowa wprowadzaj¡ca e-papier przywróci standardowy sposób redagowania prasy mimo zmiany medium?
eby zrozumie¢ ewolucj¦ jakiej podlega dzisiejsza prasa trzeba wzi¡¢
pod uwag¦ zarówno zakres geograczny, ró»nic¦ w odbiorze wyda« cyfrowych i papierowych ale co równie istotne zmieniaj¡ce si¦ potrzeby odbiorców.
Nie mo»na ignorowa¢ przesªanek wskazuj¡cych, »e spadek odbiorców nie jest
równy liczbie nowych odbiorców e-prasy. Czy zatem bezpo±rednim skutkiem
obecnej sytuacji tradycyjnej prasy jest jej forma czy jej tre±¢? Kluczowym
dla zrozumienia sytuacji obecnej prasy jest omówienie nast¦puj¡cych aspektów.
 Medium,
 Tre±¢,
 Zasi¦g,
 Koszty,
 Preferencje.

Medium
O ile wyja±nianie czym jest papier, nie jest konieczne, o tyle nale»y
wyja±ni¢ kwesti¦ medium w przypadku e-prasy. Wiele osób równowa»y internetowe serwisy informacyjne z pras¡ w wersji elektronicznej. Nie jest to
jednak poprawny pogl¡d. Dlaczego? Mówi¡c o e-prasie pierwszym skojarzeniem powinny by¢ elektroniczne wydania gazet, magazynów i czasopism.
Wydawane w okre±lonym czasie, okre±lonej cz¦stotliwo±ci i formie, których
tre±ci dost¦pne s¡ po uiszczeniu opªaty. Zatem e-gazeta to elektroniczna
lub scyfryzowana wersja wydania gazety w wersji papierowej. Najcz¦stszym
rodzajem takiego odpowiednika s¡ pliki PDF, które mo»na przegl¡da¢ na
tablecie, smartfonie czy ekranie komputera. Inne, odpowiednio dostosowane wersje elektroniczne mog¡ by¢ te» odczytywane na ekranie czytników do
e-booków.

208

Czy zatem medium elektroniczne w postaci ekranu komputera, smartfona, tabletu czy czytnika e-book b¦dzie cieszyªo si¦ takim samym zainteresowaniem? Produkowane obecnie czytniki e-booków pozwalaj¡ na wy±wietlanie tre±ci monochromatycznych a ich czytanie w gorszych warunkach
o±wietleniowych jest utrudnione. Z kolei ekrany LCD nie radz¡ sobie w intensywnym ±wietle, w szczególno±ci sªonecznym. By¢ mo»e rozwi¡zaniem
b¦dzie e-gazeta w dosªownym tego sªowa znaczeniu. Idea tego urz¡dzenia
polega na odwzorowaniu formy, czyli skªadanego egzemplarza gazety, wykonanego z elastycznego ekranu tzw. e-papieru, którego tre±¢ b¦dzie zmieniana w zale»no±ci od wydania oraz wybranej strony. Urz¡dzenie przypomina
skªadan¡ okªadk¦. Pozwala to na czytanie jej podobnie do gazety papierowej
przez jej otwarcie. Wn¦trze tej gazety b¦dzie wy±wietlaªo tekst aktualnego
wydania, a strony b¦dzie mo»na zmienia¢ przez przesuni¦cie kciuka. Taka
gazeta codziennie b¦dzie pobieraªa aktualn¡ okªadk¦ i zawarto±¢. B¦dzie te»
mo»na przegl¡da¢ poprzednie numery. Urz¡dzenie ma pozwala¢ na prenumerat¦ ró»nych czasopism, a ukªad artykuªów na stronach ma by¢ taki jak
w wydaniu papierowym. Takie rozwi¡zanie byªoby odpowiedzi¡ na potrzeby wielu osób, które uwa»aj¡, »e prawdziwa prasa to ta czytana na kolanie
w autobusie, na ªawce w parku czy przy porannej kawie, bez konieczno±ci
patrzenia w maªy ekran smartfona czy tableta. Medium elektroniczne jakim
jest Internet udost¦pnia dost¦p do nieprzebranych ilo±ci magazynów, newsletterów, agregatorów tre±ci, blogów i innych ¹ródeª informacji Czy mo»na
jednak nazywa¢ je pras¡?

Zasi¦g i koszty
Wydruk prasy o szerokim zasi¦gu geogracznym wymaga sporych nakªadów siª i kosztów. Zarówno druk, kolporta», odbiór nie sprzedanych egzemplarzy oraz ich utylizacja, a w przypadku wyda« zagranicznych tak»e
dodatkowe koszty zwi¡zane z wydrukiem w innej drukarni (wi¦kszy nakªad
mniejsze koszty jednostkowe, dwie drukarnie, dwa mniejsze nakªady to wi¦ksze koszty jednostkowe) sprawia, »e prasa drukowana przeznaczona na rynek
globalny przegrywa pojedynek ekonomiczny ze swoim elektronicznym odpowiednikiem.

Preferencje
Kolejnym elementem, który nale»y rozwa»y¢ s¡ preferencje u»ytkowników. Caªa rzesza odbiorców nadal nie jest przekonana do wersji elektro-
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nicznych czasopism i gazet argumentuj¡c to ªatwiejszym czytaniem wersji
papierowej, mo»liwo±ci¡ lepszego skupienia na tekstem inni z kolei nie wyobra»aj¡ sobie codziennego spaceru po gazet¦ czy brak mo»liwo±ci jej przejrzenia w dowolnym miejscu i czasie  na co pozwala e-wydanie.

Tre±¢
ci±le powi¡zane z preferencjami odbiorców, jest równie» tre±¢ prasy.
Tu z kolei nale»y wzi¡¢ pod uwag¦ fakt, »e niektórzy czytelnicy nie stroni¡
od elektronicznej prasy codziennej, ale magazyny, miesi¦czniki i katalogi preferuj¡ w wersji papierowej. Jednak najwa»niejszym elementem gdy mówimy
o tre±ci i preferencjach jest to jakich informacji czytelnik poszukuje i oczekuje. Internet, który w przeciwie«stwie do telewizji jest medium typu pull
pozwala na natychmiastow¡ reakcj¦ u»ytkownika, gdy czytany przez niego
tekst nie speªnia jego oczekiwa«. Zmienia si¦ te» sposób prezentowania informacji z dªugich artykuªów to krótkich notek prasowych. Innym zauwa»alnym
zjawiskiem jest równie» infantylizacja przekazów, artykuªy o warto±ci merytorycznej s¡ wypierane przez styl prasy brukowej. Warto jeszcze raz spojrze¢
na Tabel¦ 1, gdzie kolorem »óªtym oznaczono najwi¦ksze sprzedawane nakªady. I cho¢ wielu dopatruje si¦ w tym dziaªa« bli»ej nieokre±lonych ±rodowisk
maj¡cych na celu ogªupianie spoªecze«stwa, co z kolei pozwoli nim ªatwiej
sterowa¢, to prawda wydaje si¦ mie¢ mniej wspólnego z lmami szpiegowskimi. Nadmiar informacji bombarduj¡cej z ka»dej strony, coraz wi¦ksza ilo±¢
obowi¡zków, co raz wi¦ksza ilo±¢ czasu po±wi¦cana na prac¦ zarobkow¡ to
wszystko zdaniem socjologów sprawia, »e ogóª spoªecze«stwa nie jest zainteresowany artykuªami wymagaj¡cymi czasu i zrozumienia.
Co ciekawe specjali±ci wskazuj¡, »e czytelnicy co raz rzadziej czytaj¡
a co raz cz¦±ciej skanuj¡ wiadomo±ci. Wpªyw na zmniejszenie ilo±ci odbiorców prasy jak¡ znamy do tej pory mo»e by¢ równie» fakt i» zatrwa»aj¡ca
cz¦±¢ spoªecze«stwa ma problemy z czytaniem ze zrozumieniem. Badania
socjologiczne OECD (OECD, 2015) przeprowadzone w ramach Mi¦dzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosªych w 24 krajach wskazaªy, »e co
pi¡ty Polak nie potraª zrozumie¢ i oceni¢ autentyczno±ci podawanych mu
informacji.
Z bada« wynika równie», »e polski czytelnik ignoruje najistotniejsze cz¦±ci tekstów tj. liczby czy nazwiska. Blisko 75% badanych nie wyraziªo »adnych w¡tpliwo±ci dotycz¡cych statystyk niezgodnych z podstawowymi prawami matematycznymi  tylko 11% zauwa»yªo, »e s¡ bª¦dne. W przypadku prostych wykresów dotycz¡cych gospodarki, zawieraj¡cych jednak ra»¡ce
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bª¦dy merytoryczne tylko 15% badanych zauwa»yªo nieprawidªowo±ci jednak
gdy tekst zawieraª stwierdzenie prowokuj¡ce negatywn¡ reakcj¦  wska¹nik
ten spadaª do 7%. Sk¡d tak zatrwa»aj¡ce wyniki? Wedªug dr Antoniego ciemi«skiego, socjologa z Politechniki Olszty«skiej, polski czytelnik przyjmuje
za prawdziwe wszystko co szat¡ graczn¡ i stylem przypomina ¹ródªa, którym zwykª ufa¢, jednocze±nie nie przyjmuj¡c uwagi do tre±ci. Dotyczy to
najcz¦±ciej materiaªów, które mog¡ wywoªa¢ silne odruchy emocjonalne lub
które wspóªgraj¡ z uprzedzeniami badanych.
A zatem zmniejszaj¡ce si¦ nakªady prasy drukowanej, ale prasy w ogóle
mo»na powi¡za¢ nie tylko ze zmianami w sferze post¦pu technologicznego
ale tak»e w gª¦bokich zmianach w spoªecze«stwie. A zmiany te s¡ determinowane zarówno przez warunki zewn¦trzne  brak czasu, nadmiar informacji,
jak i wewn¦trzne zachodz¡ce w jednostkach  brak ch¦ci, brak zrozumienia,
pogo« za infantyln¡ rozrywk¡, czy w ko«cu przyzwyczajenia, »e mo»na mie¢
za darmo, byle jak, aby szybciej. Skoro jednak zmiany te zale»¡ zarówno
od sfery technologicznej jak i spoªecznej, nale»aªoby przypuszcza¢, »e ró»ne kraje, spoªeczno±ci, czy nawet kontynenty b¦d¡ charakteryzowaªy inne
wyniki takich bada«. Takie przypuszczenie jest jak najbardziej poprawne.
Wedªug wyników sprzeda»y teren Azji i Afryki zanotowaªy w ostatnich pi¦ciu
latach niespotykany dot¡d wzrost prasy w wersji drukowanej. Przytoczone
wcze±niej dane statystyczne wyra¹nie wskazuj¡ upadek tradycyjnej prasy,
niemniej s¡ to dane dotycz¡ce Stanów Zjednoczonych i Europy. Porównanie
tych danych w skali globalnej przeczy tezie jakoby prasa w formie papierowej
byªa na wymarciu. Rynek azjatycki, afryka«ski charakteryzuje si¦ tak du»ym wzrostem, »e w skali globalnej odnotowano zwi¦kszenie liczby tytuªów
prasy o ponad 1%, a ilo±¢ sprzedawanej prasy o 0,5%.
Podsumowuj¡c powy»sze rozwa»ania tez¦ o upadku prasy drukowanej
w skali globalnej mo»na uzna¢ za bª¦dn¡. Niemniej tak silne zmiany w do
tej pory stabilnej przez dziesi¦ciolecia bran»y wyra¹nie dowodz¡, »e prze»ywa
ona wa»ny etap charakteryzuj¡cy si¦ ewolucj¡ zarówno pod wzgl¦dem tre±ci
jak i medium. Czy mo»na uzna¢, »e kryzys ten b¦dzie si¦ pogª¦biaª, czy
osi¡gn¡ª ju» swoj¡ doln¡ granic¦? Przy obecnym post¦pie technologicznym
i globalnych zmianach spoªecznych jakiekolwiek prognozowanie wydaje si¦
nieskuteczne, a teorie o przyszªo±ci prasy w tej czy innej formie zwerykuj¡
wydarzenia najbli»szych kilku lat.
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