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Dziennikarskie blogi odmedialne
w przestrzeni internetowej polskich
nadawców radiowych – opis zjawiska
Anna Jupowicz-Ginalska

B

logosfera, z jej róĪnorodnoĞcią, bogactwem formy i treĞci oraz powszechnoĞcią
juĪ od dawna pozostaje istotnym elementem
wspóáczesnej komunikacji1. DziĊki interaktywnoĞci, moĪliwoĞci pozyskania grupy lojalnych
odbiorców, globalnemu zasiĊgowi, a jednoczeĞnie personalizacji publikowanych komunikatów, przeniknĊáa do wielu branĪ i Ğrodowisk.
Staáa siĊ takĪe szansą dla przedsiĊbiorstw medialnych, które uruchomiáy nanowydawnictwa,
(projekty agregujące blogi, np. Blox.pl Agory
SA). Niektóre Ğrodki przekazu utworzyáy platformy blogowe z myĞlą o swoich pracownikach
(np. RMF FM). Czy w peáni wykorzystaáy sytuacjĊ, w której pracownik pisze bloga w obrĊbie
przestrzeni medialnej, „naleĪącej” do pracodawcy? A moĪe jednak pisanie tego typu blogów oraz ich promowanie to rzadkie zjawiska,
znajdujące siĊ na peryferiach wielowątkowej
aktywnoĞci wspóáczesnych Ğrodków przekazu?
Problemem badawczym zaprezentowanym
w tekĞcie jest specyÞka i wystĊpowanie blogów
dziennikarskich w przestrzeni internetowej pol-

skich nadawców radiowych. Zostaáy w nim postawione nastĊpujące pytania:
• Jak zdeÞniowaü termin „dziennikarski blog
odmedialny”?
• Czym charakteryzuje siĊ zjawisko odmedialnych blogów dziennikarskich w przestrzeni internetowej nadawców radiowych?
• Jaka jest rzeczywista eksploatacja odmedialnych blogów dziennikarskich?
Tekst zmierza takĪe do weryÞkacji tezy mówiącej o tym, Īe dziennikarskie blogi odmedialne są: 1) popularne i chĊtnie eksponowane,
w związku z tym: 2) mogą byü uĪyteczne dla
nadawców, pod warunkiem speánienia kryteriów odnoszących siĊ do specyÞki tych blogów
(np. ulokowania ich w przestrzeni internetowej
mediów, sposobu prowadzenia, aktualizacji,
interaktywnoĞci, spójnoĞci wizualnej i treĞciowej, ekspozycji dziennikarzy-blogerów i reprezentowanych przez nich audycji).
Zainteresowanie siĊ radiem w omawianym
temacie ma kilka powodów. Po pierwsze – ze
wzglĊdu na ograniczoną multimedialnoĞü tra-

ĝwiadczy o tym raport pt. „Badanie. Polska blogosfera 2014”, w którym przeanalizowano 2871 blogów zagregowanych na serwisie zBLOGowani i podzielonych na 22 kategorie badawcze, http://zblogowani.pl/raport/2014/
blogosfera2014.pdf [dostĊp: 18.03.2015]. Natomiast M. Bulaszewska podaje 21 typów blogów w podziale na 6 kategorii, zob. M. Bulaszewska, Blog to... blog. Analiza pojĊcia w kilku wybranych perspektywach [w:] E-gatunki.
Dziennikarz w nowej przestrzeni komunikowania, red. W. Godzic, Z. Bauer, Warszawa 2015, s. 142.
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dycyjnej wersji tego Ğrodka przekazu2. Po drugie – chodziáo o kompleksowe zbadanie caáej
branĪy medialnej z wykorzystaniem badaĔ rynkowych odnoszących siĊ zarówno do mediów
krajowych, jak i regionalnych (wybór padá na
zestawienia przygotowywane dla Komitetu BadaĔ Radiowych). Po trzecie – radio, które podlega obecnie procesowi cyfryzacji (a wiĊc i hybrydyzacji), jest znakomitym przedmiotem analiz koncentrujących siĊ na róĪnych aspektach
wspóáczesnej aktywnoĞci komunikacyjnej3.

Dziennikarskie blogi odmedialne –
próba zdeÞniowania zjawiska
Blogi zaliczają siĊ do internetowych gatunków
dziennikarskich4. Ta obserwacja dotyczy takĪe
sprecyzowanej grupy blogów dziennikarskich
(profesjonalnych i obywatelskich), gdzie „blog
dziennikarski siáą rzeczy staje siĊ nowym gatunkiem – prymarnie internetowym, a dopiero
sekundarnie – dziennikarskim”5.
Na potrzeby artykuáu przyjĊto termin „dziennikarski blog odmedialny”. Jest on wypadkową
dwóch okreĞleĔ: „blog dziennikarski” i „blog
medialny”. To pierwsze odnosi siĊ do blogów
tworzonych przez dziennikarzy (realnych lub
tak siĊ okreĞlających), i lokuje je w kontekĞcie
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obszerniejszego zjawiska, jakim jest dziennikarstwo internetowe (przy okazji nadal budząc
dyskusje o charakterze deÞnicyjnym). Bo skoro
wyróĪnikami takiego dziennikarstwa są m.in.
informacyjny charakter, dostĊpnoĞü w sieci i celowe przygotowywanie wypowiedzi na
rzecz internetu6, to czy wobec tego za dziennikarstwo internetowe naleĪy uznaü wszystkie
formy aktywnoĞci internautów speániające powyĪsze zaáoĪenia? Czy moĪe powinno siĊ tak
okreĞlaü wyáącznie dziaáania ludzi mediów
udzielających siĊ w sieci? OdpowiedĨ na drugie
pytanie brzmi – moim zdaniem – nie. Wybór tej
opcji podwaĪyáby przecieĪ ideĊ dziennikarstwa
obywatelskiego, gdzie kaĪdy ma szansĊ zostaü
nadawcą treĞci. Byü moĪe sáuszny w kontekĞcie tekstu jest postulat Marka JeleĞniaĔskiego,
który proponuje podzieliü dziennikarską blogosferĊ na dwa typy: amatorski i profesjonalny7? Zdecydowaáam siĊ przyjąü ów punkt widzenia i odnieĞü do zawodowej odmiany bloga
dziennikarskiego (tym bardziej, Īe podziaáowi
przychylna jest branĪa medialna, np. magazyn „Press” przeprowadziá analizĊ 29 blogów
dziennikarskich, z których kaĪdy byá tworzony
przez zawodowego dziennikarza, a nie obywatela-amatora czy anonimową osobĊ)8.

Podstawowym zmysáem, dziĊki któremu odbiera siĊ radio, jest nadal sáuch. Jednak dziĊki rewolucji internetowej zyskaáo ono wymiar wizualny – juĪ pierwsze strony WWW, nawet te najprostsze, wzbogaciáy radio o obraz
i poáączyáy sferĊ audio z wideo. Przeprowadzone badanie miaáo sprawdziü, czy taką uatrakcyjniającą, multimediatyzującą rolĊ peánią blogi dziennikarskie.
3
I. Sudak, JuĪ za kilka lat twoje radio traÞ na Ğmietnik. Rusza cyfryzacja radia – komu jest potrzebna? http://
wyborcza.biz/biznes/1,100896,14365797,Juz_za_kilka_lat_twoje_radio_traÞ_na_smietnik__Rusza.html [dostĊp:
8.03.2015].
4
Por. M. Kawka, Blog jako gatunek dziennikarski – ewolucja i transgresja [w:] Internetowe gatunki dziennikarskie, red. K. Wolny-ZmorzyĔski, W. Furman, Warszawa 2010, s. 61–70; K. Wolny-ZmorzyĔski, A. Kaliszewski,
W. Furman, Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, jĊzyk, Warszawa 2006, s. 82; J. Grzenia, Komunikacja jĊzykowa w Internecie, Warszawa 2007, s. 150–152. W ostatnim przypadku autor analizuje termin „internetowe gatunki
tekstu”, by Þnalnie zaliczyü blogi do genologii internetowej.
5
K. Szymoniak, MiĊdzy gazetą a Internetem – nowe gatunki dziennikarskie, paragatunki czy hybrydy? [w:] „JĊzyk. Komunikacja. Informacja”, red. P. Nowak, P. Nowakowski, t. III, PoznaĔ 2008, s. 136.
6
Por. L. OlszaĔski, Dziennikarstwo internetowe, Warszawa 2006.
7
M. JeleĞniaĔski, DeÞnicja dziennikarstwa internetowego – Þnaá, Eredaktor.pl, http://eredaktor.pl/teoria/deÞnicja-dziennikarstwa-internetowego-Þnal/ [dostĊp: 8.03.2015].
8
A. Todorczuk, Top 10 blogów dziennikarskich, Press.pl, http://www.press.pl/newsy/internet/pokaz/11831,Top10-blogow-dziennikarskich [dostĊp: 8.03.2015].

Dziennikarskie blogi odmedialne w przestrzeni internetowej polskich nadawców...
Jak naleĪy rozumieü wspomniany wczeĞniej
termin „blog medialny”? Z tym sformuáowaniem
spotkaáam siĊ sporadycznie, lecz zawsze wiązaáo
siĊ ono z opisywaniem Ğrodków przekazu, prowadzeniem medioznawczych analiz czy krytyką mediów (np. „Medioznawca.com – istota komunikacji” czy teĪ „Blog medialny” Jakuba àoginowa9).
W tym kontekĞcie sformuáowanie „blog medialny” nawiązuje do zawartoĞci tematycznie
koncentrującej siĊ na Ğrodkach przekazu. Moim
celem nie byáo jednak badanie blogów poĞwiĊconych mediom, lecz blogów pisanych przez
ludzi mediów, zatrudnionych w tych mediach
i korzystających z ich przestrzeni internetowej.
PowyĪsze rozumienie terminu pozwoliáo uprawomocniü ulokowanie dziennikarskiego bloga
odmedialnego w branĪy Ğrodków przekazu.
Termin „dziennikarski blog odmedialny”
sáuĪy wyróĪnieniu i doprecyzowaniu analizowanego obszaru blogosfery. Jak okreĞliü jego podstawowe cechy? Po pierwsze – osadzenie bloga
w branĪy medialnej. Po drugie – jego medialna
proweniencja (od-medialnoĞü, rozumiana jako
internetowa odsáona tradycyjnego medium, funk-

9
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cjonującego zarówno w eterze, jak i w sieci). Po
trzecie – zatrudnienie autorów blogów w danym
medium10. Po czwarte – bezpoĞrednia narracja,
niebudząca wątpliwoĞci, czy dana postaü jest
faktycznie autorem wpisów (warunkiem byáy
wpisy dokonywane w pierwszej osobie liczby
pojedynczej / mnogiej: nie zaĞ wpisy bezosobowe i bezokolicznikowe)11. I wreszcie – po piąte
– jednoznaczne potwierdzenie medium, Īe wpisy
to faktycznie blog, a nie np. zestaw archiwalnych
audycji, zbiór fragmentów wyemitowanych programów czy ich autoreklama.

Dziennikarskie blogi odmedialne –
opis przeprowadzonych badaĔ
Przy opisywaniu zjawiska blogów odmedialnych przyjĊto nastĊpujące zaáoĪenia:
• Obserwacji zostaáy poddane wszystkie stacje wymienione w badaniu rynku radiowego w Polsce (RadioTrack, realizowane
przez Millward Brown SMG/KRC na zlecenie Komitetu BadaĔ Radiowych, za okres
X–XII 201412). To umoĪliwiáo analizĊ blogowej aktywnoĞci odmedialnej 54 rozgáoĞni

http://www.medioznawca.com/blogi/blog-medialny, http://www.porteuropa.eu/portal/blog-medialny/1132-blog-medialny [dostĊp: 8.03.2015].
10
Z. Bauer, Gatunki dziennikarskie w Sieci. Co siĊ zmieniáo i jak bardzo [w:] E-gatunki. Dziennikarz w nowej
przestrzeni komunikowania, red. W. Godzic, Z. Bauer, Warszawa 2015, s. 142. Takie doprecyzowanie deÞnicji niweluje sáuszne zastrzeĪenia, jakie wskazywaá Zbigniew Bauer, pisząc: „(…) wątpliwoĞci moĪe budziü, iĪ dziennikarze
prowadzą blogi (…), pozostając pracownikami konkretnych mediów. Konkretnych, a wiĊc takĪe zdeÞniowanych
ideologicznie. Powstaje wiĊc pytanie: po co profesjonalnemu dziennikarzowi prowadzenie odautorskiego bloga?
Czy nie jest to sygnaá, iĪ w swojej macierzystej redakcji nie ma moĪliwoĞci na wypowiedzenie siĊ szczere i nieskrĊpowane jakimĞ korporacyjnym gorsetem?” Jak widaü, wáaĞnie w tym przypadku chodzi o analizĊ blogów bezsprzecznie osadzonych w przestrzeni internetowej konkretnych pracodawców. To wáaĞnie odróĪnia je od generalnego sformuáowania „dziennikarski blog”.
11
Por. M. Bulaszewska, Blog to... blog. Analiza pojĊcia...., dz. cyt. s. 128–130. NaleĪy zaznaczyü, Īe w kontekĞcie
niniejszego artykuáu zostaáo przyjĊte stanowisko Marii CywiĔskiej-Milonas rozpatrującej blog z perspektywy komunikacyjnej, w której bloger jest i nadawcą, i odbiorcą (podobnie zresztą jak internauta), a sam blog nie moĪe istnieü bez czytelników. To przeáączanie ról – bĊdące kwintesencją interaktywnoĞci – pozostaje fundamentalną cechą blogów. Por. M. CywiĔska-Milonas, Blogi. UjĊcie psychologiczne [w:] Liternet. Literatura i Internet, red. P. Marecki, Kraków 2002, s. 95.
12
http://www.radiotrack.pl/index.php/wyniki.html [dostĊp: 17.02.2015]. Fala sáuchalnoĞci za okres X 2014–XII
2014 (N: 21 079). Podstawą przeprowadzonej analizy byá ranking ogólnopolski: stacje, które w nim wskazano,
zbadano w pierwszej kolejnoĞci. NastĊpnie zostaáy zbadane stacje wskazane w rankingach regionalnych/miejskich
(Warszawa, aglomeracja Ğląska, Trójmiasto, Kraków, PoznaĔ, àódĨ, Wocáaw). Okazaáo siĊ, Īe czĊĞü stacji siĊ powtarza. Byáy to m.in. RMF FM, Radio ZET, stacje Polskiego Radia SA. (Jedynka, Trójka, Czwórka), ZET Chilli,
TOK FM i Radio Maryja. W związku z tym takich duplikujących siĊ stacji nie poddano analizie, m.in. dlatego, Īe
posáugują siĊ niezmienną stroną internetową, bez wzglĊdu na miejsce nadawania.
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•

ze wzglĊdu na udziaá rozgáoĞni w rynku oraz
podejmowaną tematykĊ i zasiĊg (ogólnokrajowy, i w podziale na siedem obszarów
geograÞcznych, tj. WarszawĊ, aglomeracjĊ
Ğląską, Kraków, Trójmiasto, Wrocáaw, àódĨ,
PoznaĔ).
Po dokonaniu analizy 54 stron internetowych nadawców radiowych wyodrĊbniono
dwa obszary, istotne dla dalszych badaĔ blogów odmedialnych:
 Generalny – odnoszący siĊ do miejsca
prezentacji blogów na stronach internetowych nadawców radiowych oraz do iloĞci odnalezionych blogów. Tutaj zostaáy
przyjĊte nastĊpujące kryteria: ekspozycja
blogów odmedialnych na stronie gáównej WWW nadawcy; ekspozycja blogów
odmedialnych w inny sposób niĪ na stronie gáównej nadawcy; iloĞü proÞli dziennikarzy na stronach WWW nadawców
(sprawdzenie, czy jakiekolwiek blogi są

•

•

eksponowane na proÞlach dziennikarzy,
jeĪeli nie zostaáy wyeksponowane np.
na stronie gáównej); iloĞü odnalezionych
blogów odmedialnych13.
 Szczegóáowy – dane zostaáy pogrupowane w trzy podkategorie tematyczne, które prezentuje tabela nr 1.
àącznie, na wszystkich stronach WWW
nadawców radiowych, znaleziono 86 blogów, w tym 52 odmedialne i 34 trudne do
jednoznacznej kwaliÞkacji. Analiza odszukanych blogów odnosiáa siĊ do okresu 1 IX–
19 XII 2014 r.
Zrezygnowano z blogów dziennikarskich
prowadzonych poza strukturami badanych
przedsiĊbiorstw medialnych, poniewaĪ nie
chodziáo o przeĞledzenie kompleksowej blogerskiej aktywnoĞci pracowników Ğrodków
przekazu, lecz o wspólny obszar blogowy
przedsiĊbiorstwa medialnego i zatrudnionych tam osób.

Tabela 1. Podkategorie szczegóáowej analizy dziennikarskich blogów odmedialnych (DBO)
w Polsce (radio)
Podkategoria

Cechy
•

Eksponowanie autora bloga
(humanocentryczna)

•
•

•
•
•
•

13

podanie nazwiska autora w nazwie
bloga
notka o autorze (na blogu lub przez
áatwe do znalezienia przekierowanie,
np. link)
zamieszczenie zdjĊcia autora
(na gáównej odsáonie bloga
lub po jakimkolwiek przekierowaniu,
np. na wpisy autora)
kontakt z autorem na blogu lub áatwe
przekierowanie do takiego kontaktu
(np. link do proÞlu autora)
uĞredniona czĊstotliwoĞü wpisów
na blogu
wskazanie innych wpisów autora
wskazanie innych blogerów na danej
stronie bloga

Rola podkategorii
•

identyÞkacja autora i przybliĪenie go
internautom
• nadanie twarzy autorowi – osoba znana
dotąd z eteru pokazuje, Īe stoi za nią nie
tylko gáos, ale i okreĞlony wygląd
• nawiązywanie interakcji z odbiorcami –
przeáamanie bariery niedostĊpnoĞci miĊdzy
dziennikarzem a odbiorcą
• wsparcie innych autorów dziennikarskich
blogów odmedialnych
Ta podkategoria moĪe nieĞü ze sobą elementy
promocji nadawcy radiowego przez ekspozycjĊ
marek spersonalizowanych (przy zaáoĪeniu, Īe
aktywnoĞü blogerska jest systematyczna, interaktywna i bezpoĞrednia, a autor nie ucieka od
przynaleĪnoĞci do medialnego Ğwiata danego
pracodawcy)14.

Szczegóáowej analizie poddano wyáącznie blogi prowadzone aktualnie. Za blog archiwalny uznano taki, który
w ciągu przyjĊtego okresu badawczego nie byá aktualizowany ani razu.
14
Por. A. Jupowicz-Ginalska, Kreowanie ambasadorów marki medialnej [w:] Media, Biznes, Kultura – Pomorze
2010, red. J. Kreft, R. Stopikowski, tom III, GdaĔsk 2012, s. 82–91.
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Nawiązywanie do audycji radiowej
reprezentowanej przez autora bloga
(programocentryczna)

•
•
•
•
•
•
•

•

Rozwiązania techniczne
(technocentryczna)

•
•
•

wskazanie w nazwie bloga tytuáu
audycji autora
wskazanie pory emisji audycji autora
zgodnoĞü treĞci blogowych z treĞcią
audycji
notka o audycji na blogu
wzmiankowanie w blogu o audycji /
pracodawcy / innych pracownikach
lokowanie logo pracodawcy w blogu
odmedialnym
lokowanie dodatkowego logo w inny
sposób na blogu
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•

identyÞkacja audycji (oferty programowej)
nadawcy i powiązanie jej z postacią autora
bloga
• zachĊcanie odbiorcy do podjĊcia konkretnej
akcji przez wskazanie np. daty i czasu emisji audycji
• poszerzenie treĞci bloga o zawartoĞü audycji
i podkreĞlenie związków bloga z ofertą produktową nadawcy
• utrzymanie i ekspozycja spójnoĞci wizerunkowej – podkreĞlenie związku miĊdzy stacją a autorem bloga
Szerzej: promocyjne wáaĞciwoĞci w zakresie
wspierania produktów medialnych (umieszczanie fragmentów audycji, zapowiedzi kolejnych
programów, cytaty, linki do artykuáów prezentowanych w ramach witryny nadawcy), innych
przedsiĊwziĊü (konkursów, akcji dla sáuchaczy)
i dziennikarzy – jeĪeli tylko systematycznie
wzmiankuje siĊ o nich na blogu.

sprzĊĪenie z mediami spoáecznoĞcio- •
wymi
moĪliwoĞü komentowania wpisów
(forum) przez internautów
nawigacja (kalendarz wpisów / najpo- •
pularniejsze wpisy)
tagi
•

wykorzystywanie mediów spoáecznoĞciowych w budowaniu zasiĊgu blogów (np. komentowanie na proÞlach spoáecznoĞciowych,
polubienia, Ğledzenia wpisów etc.)
budowanie interaktywnoĞci (komentarze na
forum bloga), rozpoznawanie preferencji odbiorców
uáatwianie korzystania z bloga i poruszania
siĊ po blogosferze odmedialnej w celu zaznajomienia siĊ z blogową aktywnoĞcią autora
Peáne wykorzystanie moĪliwoĞci technologicznych niesie ze sobą elementy promocyjne w obszarze kreacji marek medialnych (spersonalizowanych, produktowych), jak równieĪ umoĪliwia
poszerzanie blogowego Ğwiata o dodatkowe kanaáy dystrybucji treĞci.

ħródáo: opracowanie wáasne

Dziennikarskie blogi odmedialne
nadawców radiowych w Polsce –
ujĊcie generalne badania
Opis i wnioski
Podstawą doboru rozgáoĞni radiowych byáy
wspomniane badania Radio Track. DziaáalnoĞü
wykazanych tam stacji odniesiono do kategorii

15

sposobu ekspozycji blogów, udziaáu rozgáoĞni
w rynku, ich zasiĊgu i tematyki (zob. oÞcjalny wykaz koncesji i decyzji KRRiT15). Wyniki
przedstawia tabela 2. Jedynie szeĞü rozgáoĞni
radiowych ulokowaáo blogi na swojej gáównej
stronie internetowej, przy czym:
• o jednoznacznej ekspozycji blogów moĪna
mówiü w przypadku:

http://www.krrit.gov.pl/dla-nadawcow-i-operatorow/koncesje/wykaz-koncesji-i-decyzji/results,1,1,0,0,0,1,0,0.
html [dostĊp: 17.02.2015].
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0,50%

sieü radiowa

ponadregionalny

ogólnopolski

0,50%

ponadregionalny

ponadregionalny

ponadregionalny
ogólnokrajowy

ogólnokrajowy

ogólnokrajowy

ogólnopolski Czwórka – Program 4
Polskiego Radia
ogólnopolski Dwójka – Program 2
Polskiego Radia
ogólnopolski
ZET CHILLI

1 ,20%

1,20%

3,60%
1,70%

6,70%

10,70%

ZasiĊg medium
ogólnokrajowy

Tematyka

14,40%

wyspecjalizowany,
informacyjno-biznesowo-muzyczny
uniwersalny

wyspecjalizowany,
muzyczno-kulturalny

dla máodzieĪy
i máodych dorosáych
specyÞczne

uniwersalny
wyspecjalizowany,
spoáeczno-religijny
wyspecjalizowany,
informacyjno-publicystyczny
wyspecjalizowany,
muzyczno-literacki

uniwersalny

uniwersalny

uniwersalny

Ekspozycja
DBO na gáównej
stronie WWW
rozgáoĞni
0

0

0

0

TAK

TAK (?)

TAK

0
0

0

0

0

0

0

0

TAK (?)

0

0

0

0

TAK
0

0

0

0

TAK

Ekspozycja
DBO poza
gáówną stroną
WWW rozgáoĞni

uniwersalny

25

24

21

68

54

13

104

15
0

120

75

19

92

IloĞü proÞli
pracowników

ogólnokrajowy

0

problematyczne
w klasyÞkacji,
16 aktualnych
i brak archiwalnych
0

0

problematyczny
w klasyÞkacji,
1 archiwalny
2

1

7 archiwalnych
0

0

0

0

27

IloĞü blogów

24,10%

0

0

0

0

2

0

1

0
0

0

0

0

27

IloĞü DBO

ogólnopolski

Stacja radiowa

ogólnopolski

Tabela 2. Dziennikarskie blogi odmedialne (DBO) w ujĊciu generalnym w Polsce (radio)
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Radio Záote Przeboje
Pogoda 100,1 FM
Radio Eska Rock
Radio Nostalgia

Radio WAWA

Radio Plus Warszawa
AntyRadio 94 FM

Radio Kolor 103
FM
Radio RMF
MAXXX
Radio
Warszawa
Polskie Radio – RDC
Rock Radio
103,7 FM
Radio ZET Gold

Ranking

Warszawa
Warszawa

Warszawa

Warszawa
Warszawa

Warszawa

Radio Victoria
MiĊdzy àodzią
a Warszawą

Warszawa

Warszawa

Akademickie
Radio Kampus
Radio Bajka

Warszawa

Warszawa

Warszawa
Warszawa

Warszawa

Udziaá w rynku
lipiec 2014–
grudzieĔ 2014
0,10%

0,30%

0,40%

1 ,10%

1,20%
1,10%

1,50%

1,80%

1,80%

2,50%
2,30%

2,70%

ZasiĊg medium
lokalny

lokalny

lokalny

lokalny

regionalny
lokalny

lokalny

lokalny

lokalny

lokalny
lokalny

lokalny

ponadregionalny
lokalny

Tematyka

4,00%
3,10%

wyspecjalizowany,
akademicki
wyspecjalizowany,
adresowany do dzieci
spoáeczno-religijny

uniwersalny
wyspecjalizowany,
kulturalno-muzyczny
uniwersalny

spoáeczno-religijny

uniwersalny

Ekspozycja
DBO na gáównej
stronie WWW
rozgáoĞni
0

0

0

0

0
0

0

0

TAK

0
0

0

0
0

0

0

TAK

0

TAK (?)

0
0

0

0

TAK

0
TAK

0

0
0

0

Ekspozycja
DBO poza
gáówną stroną
WWW rozgáoĞni

wyspecjalizowany,
muzyczny
uniwersalny
wyspecjalizowany,
tematyczno-muzyczny
wyspecjalizowany,
muzyczno-kulturalny
spoáeczno-religijny
wyspecjalizowany,
motoryzacyjny
uniwersalny

17

15

66

12

91
7

24

15

27

21
25

12

18
0

16

IloĞü proÞli
pracowników

lokalny

0

1

problematyczne
w klasyÞkacji,
8 blogów
0

0
0

0

0

7

0
2

0

0
0

0

IloĞü blogów

4,30%

0

1

0

0

0
0

0

0

7

0
0

0

0
0

0

IloĞü DBO

Warszawa

Stacja radiowa

Warszawa
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lokalny

3,70%
1,90%

Radio Fest

Polskie Radio
Katowice
Radio CCM

Ranking

Kraków
Kraków

lokalny
lokalny

0,70%
0,50%
0,30%

Radio Silesia

0,90%
0,40%

lokalny
lokalny

lokalny
regionalny

regionalny

8,20%

Polskie Radio
GdaĔsk
Radio Kaszebe
Polskie Radio
Kraków
Radio KRK fm
Radiofonia
1,40%
4,90%

lokalny

0,20%

Radio Bielsko

lokalny

lokalny

1,00%

Udziaá w rynku
lipiec 2014–
grudzieĔ 2014

Trójmiasto
Kraków

ZasiĊg medium

Radio eM
107,6 FM
Radio Express
FM
Radio 90 FM

Tematyka

lokalny

uniwersalny
wyspecjalizowany,
akademicki

uniwersalny
uniwersalny

uniwersalny

uniwersalny

spoáeczno-religijny

uniwersalny

uniwersalny

spoáeczno-religijny

uniwersalny

uniwersalny

uniwersalny

Ekspozycja
DBO na gáównej
stronie WWW
rozgáoĞni
0
0

0
TAK

TAK

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
TAK

TAK

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ekspozycja
DBO poza
gáówną stroną
WWW rozgáoĞni

0

28
brak
informacji o
zespole

0
38

55

brak
strony
WWW
11

11

8

21

2

54

23

12

IloĞü proÞli
pracowników

uniwersalny

0
0

0
9

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IloĞü blogów

aglomeracja
Ğląska
Trójmiasto

lokalny

5,00%

Radio Piekary

0
0

0
9

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IloĞü DBO

lokalny

7,20%

Stacja radiowa

aglomeracja
Ğląska
aglomeracja
Ğląska
aglomeracja
Ğląska
aglomeracja
Ğląska
aglomeracja
Ğląska
aglomeracja
Ğląska
aglomeracja
Ğląska
aglomeracja
Ğląska
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Polskie Radio
Merkury
MC Radio

Radio Blue
FM 103,4
Radio Afera

Emaus –
Katolickie Radio
PoznaĔ
Radio Parada
Polskie Radio
àódĨ
Studenckie
Radio ĩak
Radio
Niepokalanów
Radio RAM
89,8 FM
Katolickie Radio
Rodzina
Akademickie
Radio LUZ

Ranking

PoznaĔ

PoznaĔ

0,40%

0,70%

3,60%

0,10%

0,40%

4,40%
3,60%

0,20%

0 ,50%

lokalny

lokalny

lokalny

lokalny

lokalny

lokalny
regionalny

lokalny

lokalny

lokalny

wyspecjalizowany,
akademicki

wyspecjalizowany,
muzyczny
spoáeczno-religijny

wyspecjalizowany,
akademicki
spoáeczno-religijny

uniwersalny
uniwersalny

wyspecjalizowany,
akademicki
spoáeczno-religijny

uniwersalny

uniwersalny

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie dostĊpnych stron gáównych WWW rozgáoĞni radiowych

Wrocáaw

Wrocáaw

Wrocáaw

àódĨ

àódĨ

àódĨ
àódĨ

PoznaĔ

Udziaá w rynku
lipiec 2014–
grudzieĔ 2014
0,70%

ZasiĊg medium
lokalny

Tematyka

2,30%

Ekspozycja
DBO na gáównej
stronie WWW
rozgáoĞni
0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

Ekspozycja
DBO poza
gáówną stroną
WWW rozgáoĞni

uniwersalny

187

17

28

3

49

0
66

22

198

brak
informacji o
zespole
1

48

IloĞü proÞli
pracowników

regionalny

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

IloĞü blogów

6,60%

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

IloĞü DBO

PoznaĔ

Stacja radiowa

PoznaĔ
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 Czwórki Polskiego Radia SA („Blog
Þlmowy Czwórki. BáaĪej Hrapkowicz”
i „Muzyczny blog Czwórki”) – bannery
blogów wyróĪniają siĊ wizualną spójnoĞcią z witryną radia;
 Polskiego Radia GdaĔsk – nadawca
przygotowaá platformĊ blogową takĪe
dla osób spoza stacji, wiĊc w module
„Blogi RG” pojawiają siĊ najnowsze
wpisy róĪnych blogerów, a nie tylko
dziennikarzy;
 Polskiego Radia Kraków – dziaá „Blogi
dziennikarzy”, na który skáada siĊ szeĞü
blogów Þrmowanych nazwiskami autorów, ich fotograÞami i fragmentami najnowszych wpisów; dziaá jest spójny wizualnie z caáą stroną WWW nadawcy;
 RMF Classic – blog „Moja walka. Mimo
wszystko” trudno poddaü ocenie, gdyĪ
Gabriela StaĔczuk (niebĊdąca dziennikarką stacji, lecz Īoną dziennikarza Dariusza StaĔczuka), która opisywaáa swoją
chorobĊ nowotworową, zmaráa w lipcu
2014 r. Blog wciąĪ jest dostĊpny jako
„Blog Gabrysi StaĔczuk, bliskiej nam
osoby”, lecz z uwagi na jego archiwalny
charakter nie wáączyáam go do analizy16.
Zapowiedzi blogów zamieĞciáy:
 Radio Kolor – blogową aktywnoĞü
dziennikarzy pogrupowano pod kątem
albo najnowszych wpisów, albo autorów (drugie rozwiązanie jest przejrzyste
i przyjmuje formĊ estetyczną, osadzoną
w barwach stacji)17.

16

Anna Jupowicz-Ginalska
 TOK FM – autorem moĪe zostaü kaĪdy,
nie tylko dziennikarze stacji18. Po sprawdzeniu wszystkich dostĊpnych aktywnoĞci blogowych i proÞli pracowników
medium odnaleziono jednego autora
bloga odmedialnego – Adama OzgĊ19.
Interesujące dla badacza wydawaáo siĊ, Īe jedynie ok. 11% badanych stacji radiowych zamieĞciáo informacjĊ o blogach dziennikarskich
na stronie gáównej. Aby zweryÞkowaü te dane,
kaĪda z witryn zostaáa przeszukana pod kątem
wyszukiwarek i proÞli pracowników. àącznie
poddano analizie 1858 proÞli / opisów pracowników. W ten sposób odnaleziono blogi w przestrzeni internetowej:
• VOX FM, AntyRadia 94 FM (adekwatnie
7 i 2) – nie zostaáy poddane dalszej analizie,
poniewaĪ miaáy archiwalny charakter;
• Radia Bajki (blog zostaá wáączony w szczegóáową analizĊ);
• RMF FM – krakowska rozgáoĞnia nie eksponuje blogów na stronie www.rmf.fm, lecz na
portalu informacyjnym www.rmf24.pl. Tam
teĪ, w zakáadce „Tylko w RMF 24”, dziaáają
„Blogi i felietony”, podzielone na dwie czĊĞci:
„FelietoniĞci i blogerzy” (piszą osoby z zewnątrz, np. Jacek Majchrowski, Tomasz Terlikowski) i „Dziennikarze RMF FM” (piszą
pracownicy radia). Z oczywistych przyczyn
przeanalizowano drugi dziaá (27 blogów20).
W przypadku ZET Gold i ZET Chilli pojawiáy siĊ
zastrzeĪenia dotyczące jednoznacznego zakwaliÞkowania istniejących wpisów do odmedialnych
blogów dziennikarskich, poniewaĪ21:

http://mojawalka.mimowszystko.org/ [dostĊp: 11.03.2015].
http://radiokolor.pl/blogi/ [dostĊp: 8.03.2015].
18
http://www.tokfm.pl/blogi#TRNavSST [dostĊp: 8.03.2015].
19
http://www.tokfm.pl/blogi/ozga [dostĊp: 8.03.2015].
20
http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/blogi [dostĊp: 8.03.2015].
21
Podobne problemy wystĊpowaáy jeszcze na początku lutego 2015 r. w trakcie analizy strony Radia ZET. W poáowie tego miesiąca nadawca zmieniá witrynĊ i uporządkowaá sferĊ blogową (czy teĪ blogopodobną): obecnie to
okreĞlenie nie pojawia siĊ ani w przypadku „Ludzi radia”, ani przy audycjach, ani przy adresach pojedynczych
wpisów na temat programów. MoĪna je znaleĨü w wyszukiwarce, ale wyĞwietlane linki albo nie dziaáają, albo są
archiwalne, albo kierują do spisu programów Radia ZET.
17
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Tabela 3. Dziennikarskie blogi medialne a zasiĊg geograÞczny stacji radiowych w Polsce
ZasiĊg rozgáoĞni
Stacje lokalne
(36 stacji, 1 z blogiem)
Stacje ponadregionalne
(5 stacji, 1 z blogiem)
Stacje regionalne
(5 stacji, w tym 2 z blogiem)
Sieü (1 stacja, 0 z blogiem)
Ogólnokrajowe (7 stacji,
w tym 2 z blogiem)

IloĞü blogów
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Tabela 4. Dziennikarskie blogi medialne a tematyka stacji radiowych w Polsce
Tematyka medium

IloĞü blogów

8

Uniwersalny (28 rozgáoĞni, w tym
4 z blogiem )

48

1

Spoáeczno-religijny (9 rozgáoĞni,
w tym 0 z blogiem)

0

Wyspecjalizowany (muzyczny,
spoáeczny, kulturalny,
motoryzacyjny, informacyjny,
biznesowy, dla dzieci/máodzieĪy) –
18 rozgáoĞni, w tym 3 z blogami

4

14
0
29

ħródáo: opracowanie wáasne

ħródáo: opracowanie wáasne

•

Biorąc pod uwagĊ te wszystkie zastrzeĪenia szczegóáowej analizie nie poddano aktywnoĞci ZET Gold i ZET Chilli. Po blogi
nie siĊgnĊáy takĪe Jedynka, Dwójka i Trójka
(Polskie Radio SA), Radio Maryja i radio
Muzo.fm.
Podsumowując tĊ czĊĞü badaĔ, moĪna sformuáowaü pierwszy wniosek: dziennikarskie
blogi odmedialne nie są popularne. Na 1858
weryÞkowanych osób odnaleziono jedynie
86 autorów blogów (co stanowiáo zaledwie ok.
4,7%). Po dalszej weryÞkacji (odrzuceniu blogów trudnych w jednoznacznej klasyÞkacji i archiwalnych), ten wynik jeszcze zmalaá – zostaáy
52 blogi (2,7%), z czego aĪ 27 moĪna znaleĨü
w przestrzeni internetowej RMF FM.
Drugi wniosek: nadawcy nie eksponowali
blogów na stronach gáównych, nie deÞniowali
ich jako blogi, albo z nich rezygnowali. Aktualne dziennikarskie blogi odmedialne przedstawiáy tylko Czwórka Polskiego Radia SA, Polskie
Radio GdaĔsk i Polskie Radio Kraków.
Kolejne wnioski, odnoszące siĊ do generalnego ujĊcia badaĔ, dotyczą:
• zasiĊgu medium – omawiany rodzaj blogów
jest maáo popularny w kaĪdej kategorii mediów (tabela 3.);

•

•

Przy informacjach o pracownikach nie ma
odniesieĔ do ich dziaáalnoĞci blogowej, nie
ma ich równieĪ na stronach internetowych
nadawców.
Teoretycznie kaĪdemu z programów radiowych obydwu rozgáoĞni przyporządkowano
blog, ale Īaden z nich nie byá tak okreĞlony
w nagáówkach stron WWW22. Sáowo „blog”
pojawiáo siĊ w adresach WWW audycji, ale
pod warunkiem wpisania go w wyszukiwarki albo po osobnym wejĞciu do konkretnych
wpisów (w innym przypadku adresy WWW
programów nie zawieraáy sáowa „blog”).
Sam nadawca nie dookreĞlaá, czy faktycznie
chodziáo o blog, czy moĪe o inną formĊ interakcji ze sáuchaczem. IdentyÞkacjĊ utrudniaá teĪ brak kalendarza wpisów, áatwego
dostĊpu do archiwum wiadomoĞci, rankingu najchĊtniej czytanych / komentowanych
notatek czy chmury tagów.
Istnieje prawdopodobieĔstwo, Īe za znaczącą czĊĞcią wpisów stali anonimowi pracownicy, a nie ci, którzy swoją twarzą Þrmują
dane programy. W przedstawianych wypowiedziach blogowych przewaĪaáa liczba
mnoga. Reguáą byáy wypowiedzi bezosobowe lub wyliczenia rankingowe.

22

http://www.zetgold.pl/Programy, http://www.zetchilli.pl/Radio/Programy [dostĊp: 23.12.2014].
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programów – uniwersalna tematyka medium moĪe mieü pozytywnie przeáoĪenie
na dziaáalnoĞü blogową, natomiast Īadnego
zainteresowania blogosferą nie przejawiają
stacje o charakterze religijnym (tabela 4.).

Dziennikarskie blogi odmedialne
nadawców radiowych w Polsce –
ujĊcie szczegóáowe
Opis badania i wnioski
SpoĞród 52 dziennikarskich blogów odmedialnych dalszej analizie poddano 37 z nich
(72,5%). NieuwzglĊdniona w ujĊciu generalnym róĪnica wynika stąd, Īe pozostaáa czĊĞü
blogów nie speániáa kryterium systematycznoĞci i aktualizacji wpisów (w przyjĊtym okresie
analizy blogi albo nie funkcjonowaáy, albo nie
zamieszczono w nich Īadnego wpisu). W takiej
grupie odrzuconych znalazáy siĊ blogi RMF
FM (7), Polskiego Radia GdaĔsk (1) i Polskiego Radia Kraków (6). Udziaá pozostaáych stacji
radiowych w dziennikarskiej blogosferze medialnej przedstawia wykres 1.
Liderem (niemal 53% udziaáu) w iloĞci
analizowanych blogów jest RMF FM. Drugie i trzecie miejsce zajĊáy stacje o mniejszym

Radio Kolor (15,8%)

zasiĊgu: Radio Kolor i Polskie Radio GdaĔsk.
W zakresie skutecznie prowadzonej aktywnoĞci
blogowej wyróĪniáo siĊ radio publiczne, które
w zestawieniu pojawiáo siĊ trzykrotnie. Jak jednak widaü – suma wyników rozgáoĞni publicznych jest mniejsza od rezultatu jednej stacji komercyjnej.
A jak przedstawiaáy siĊ wyniki analizy
szczegóáowej w kaĪdej z trzech podkategorii (humanocentrycznej, programocentrycznej
i technocentrycznej)? Odpowiedzi na to pytanie
pokazują wykresy 2, 3 i 4.
W podkategorii humanocentrycznej ponownie wyróĪnia siĊ RMF FM, które uzyskaáo po 51,4% w wiĊkszoĞci z analizowanych
zagadnieĔ (wykres 2.). Polskie Radio GdaĔsk
zbliĪyáo siĊ do lidera rankingu jedynie w przypadku „Notki o autorze”. Nie wszystkie rozgáoĞnie podaáy kontakt do autora lub jego zdjĊcie, a przecieĪ brak takich informacji moĪe
utrudniaü identyÞkacjĊ dziennikarza, przez co
promocyjny potencjaá podkategorii wydaje siĊ
osáabiony. W kaĪdym z analizowanych blogów
znalazáo siĊ natomiast odniesienie do innych
wpisów tego samego autora. Takie rozwiązanie
ma szansĊ na uwypuklenie ciągáoĞci narracyj-

TOK FM (2,6%)

Radio Bajka (2,6%)

Polskie Radio Gdańsk (10,5%)

RMF FM (52,6%)

Polskie Radio Kraków (7,9%)

Czwórka PR SA (5,3%)

Wykres 1. Udziaá stacji radiowych w dziennikarskiej blogosferze medialnej (w proc.)
ħródáo: opracowanie wáasne
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Wskazanie innych blogerów
na danej stronie bloga

54,1

79

10,8
16,2 2,7 10,8 8,1 5,4

2,7

54,1

Kontakt z autorem na blogu 2,7
lub łatwe przekierowanie

54,1

2,7

54,1

16,2 10,8 5,4

54,1

16,2

TOK FM

Inne wpisy autora

Zamieszczenie zdjęcia autora
lub przekierowanie na wpisy autora
Zamieszczenie zdjęcia autora 2,7
(na głównej odsłonie bloga)
Notka o autorze (na blogu lub poprzez łatwe 2,7
do znalezienia przekierowanie, np. link)

Radio Kolor
Radio Bajka

10,8 8,1 5,4
Polskie Radio Gdańsk

10,8 2,7

2,7

Polskie Radio Kraków
16,2 2,7 10,8 8,1 5,4

54,1

Podanie nazwiska autora w nazwie bloga
0,0

RMF FM

2,7 10,8 5,4 2,7
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Wykres 2. Podkategoria humanocentryczna a dziennikarskie blogi odmedialne (radio)
ħródáo: opracowanie wáasne

nej bloga, ale pod warunkiem, Īe wpisy są regularne23. Niestety, okazaáo siĊ, Īe bardzo duĪą
uĞrednioną regularnoĞcią wpisów cieszy siĊ
zaledwie 5 blogów (w tym 2 z RMF FM i po
1 z Czwórki PR SA, Polskiego Radia GdaĔsk
i Polskiego Radia Kraków24); duĪą – 6 blogów
(3 z RMF FM, po 1 z Polskiego Radia GdaĔsk,
Radia Bajki, Czwórki PR SA25); przeciĊtną –
5 blogów (4 z RMF FM, 1 z TOK FM26); sporadyczną – 8, a znikomą – 13. Jak z tego wynika,
wzglĊdnie czĊsto notkĊ zamieszczaáo zaledwie
16 dziennikarzy, co nie stanowiáo nawet 50%
badanej iloĞci blogów.
W drugiej podkategorii, programocentrycznej, zbadano, jak i czy dziennikarskie blogi

23

odmedialne odnoszą siĊ do oferty produktowej
nadawcy (wykres 3.).
Wszystkie rozgáoĞnie siĊgnĊáy po „Lokowanie
logo pracodawcy w blogu odmedialnym”, co jest
oczywistym dziaáaniem promocyjnym zmierzającym do staáej ekspozycji elementów skáadających
siĊ na wizualną identyÞkacjĊ Þrmy. Równie popularna (80% blogów) byáa zgodnoĞü treĞci audycji
i treĞci blogowych (tzn. autor poruszaá siĊ w obszarze tematycznym, w którym realizowaá siĊ
od strony zawodowej, np. dziennikarze sportowi
Kacper Merk, Patryk SerwaĔski, Robert Silski pisali w swoich blogach wáaĞnie o sporcie).
WyjaĞnienia wymaga takĪe kryterium
„Lokowanie dodatkowego logo” – chodziáo

Wszystkie wpisy w ciągu badanego okresu zostaáy policzone i umiejscowione w skali tygodniowej. PrzyjĊto,
Īe okreĞlenie „bardzo duĪa systematycznoĞü” oznacza Ğrednio dwa i wiĊcej wpisów na tydzieĔ, „duĪa systematycznoĞü” to Ğrednio jeden wpis na tydzieĔ, „przeciĊtna systematycznoĞü” to Ğrednio jeden wpis raz na dwa tygodnie,
„sporadyczna systematycznoĞü” to Ğrednio jeden wpis raz na miesiąc, a „znikoma systematycznoĞü” to pojedyncze
wpisy (jeden na kwartaá, na dwa miesiące, w ciągu badanego okresu).
24
Z RMF FM – Patryk SerwaĔski i Bogdan Zalewski; z Polskiego Radia GdaĔsk – Leszek Szmidtke; z Polskiego
Radia Kraków – Beata Penderecka; z Czwórki PR SA – „Muzyczny Blog Czwórki”.
25
Z Czwórki PR SA – BáaĪej Hrapkowicz; RMF FM – Tomasz Skory, Konrad Piasecki, Katarzyna SzymaĔska-Borginon; Radia Bajka – „Psychoblog”; Polskiego Radia GdaĔsk – Wáodzimierz Machnikowski.
26
Z RMF FM – Przemysáaw Marzec, Kacper Merk, Maciej Nycz, Malwina Zaborowska; z TOK FM – Adam
Ozga.
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Lokowanie dodatkowego logo

5,4 2,7
2,7

Lokwanie logo pracodawcy 2,7
w blogu odmedialnym
Wzmiankowanie w blogu o audycji/ 2,7
pracodawcy/innych pracownikach

16,2 2,7 10,8 8,1 5,4

54,1

TOK FM
RMF FM

35,1 2,7 2,7
2,7

Radio Kolor

2,7

Notka o audycji na blogu

Radio Bajka
45,9

Zgodność treści blogowych
z treścią audycji

10,8 2,7 8,1 5,4
Polskie Radio Gdańsk

5,4
2,7

Polskie Radio Kraków

Wskazanie pory emisji audycji autora
Wskazanie w nazwie bloga 2,7
tytułu audycji autora
0,0
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Wykres 3. Podkategoria programocentryczna a dziennikarskie blogi odmedialne (radio)
ħródáo: opracowanie wáasne

tu o umiejscowienie logo nadawcy poza obszarem bezpoĞrednio okalającym wpis (czyli
np. w tle portretu dziennikarza, jako kostka
na mikrofonie, zdjĊcie ze studia radiowego
etc.). W przyjĊtym okresie badawczym z ograniczoną czĊstotliwoĞcią siĊgaáo po tĊ formĊ
RMF FM (5,4%), Radio Bajka i Polskie Radio
GdaĔsk.
WaĪną kategorią – ze wzglĊdu na wzmacnianie popularnoĞci produktu / postaci medialnej – jest wzmiankowanie w blogu o wáasnej
audycji (albo o pracodawcy lub audycjach innych pracowników). Tak wáaĞnie postĊpowaáy RMF FM (54,1%), TOK FM, Radio Kolor,
Polskie Radio GdaĔsk i Polskie Radio Kraków.
Te zabiegi nierzadko przybieraáy formy linkowania do materiaáów dziennikarskich nadawcy,
umieszczania plików audio, Þlmów i zdjĊü ze
studia radiowego, fragmentów programów czy
wypowiedzi kolegów dziennikarzy. Najmniej
popularne kryteria, speániane przez tylko Radio
BajkĊ, to „Notka o audycji na blogu”, „Wskazanie pory emisji audycji autora” i „Wskazanie
w nazwie bloga tytuáu audycji autora”.

27

P. Levinson, Nowe nowe media, Kraków 2010, s. 42.

Z analizy podkategorii technocentrycznej
(wykres 4.) wynika, Īe wszystkie media zostaáy sprzĊĪone z mediami spoáecznoĞciowymi:
w kaĪdym z blogów pojawia siĊ Facebook.
Nieco mniej popularny byá Tweeter (ponad
90% blogów) i Google+, Pinterest czy Wykop.
pl. Okoáo 97% nadawców umoĪliwiaáo internautom komentowanie wpisów autora bloga.
Niektóre stacje radiowe zrezygnowaáy jednak
z takiej moĪliwoĞci i nie umieĞciáy forów pod
wpisami blogerów (np. „Blog Þlmowy Czwórki” czy „Psychoblog” Radia Bajka). To rozwiązanie niespotykane – juĪ Paul Levinson
pisaá, Īe „blog bez komentarzy jest jak ptak
pozbawiony skrzydeá: moĪe zawieraü cenne
informacje, albo dawaü autorowi satysfakcjĊ,
ale bĊdzie mu brakowaáo jednej z podstawowych cech »nowych nowych mediów«: interaktywnoĞci”27.
Nadawcy nie uáatwili takĪe poruszania siĊ
po blogach dziennikarzy – zestawienie najpopularniejszych wpisów lub ich kalendarz
zamieĞciáo jedynie RMF FM, dziĊki czemu
dystrybuowanie treĞci blogowych byáo o wiele
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TOK FM
RMF FM

Tagi

Możliwość komentowania wpisów (forum)
Sprzężenie z mediami społecznościowymi

Radio Kolor

54,1

Nawigacja (kalendarz wpisów/
najpopularniejsze wpisy)

Radio Bajka
2,7
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16,2

10,8 10,8 2,7
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Wykres 4. Podkategoria technocentryczna a dziennikarskie blogi odmedialne (radio)
ħródáo: opracowanie wáasne

áatwiejsze niĪ w przypadku pozostaáych rozgáoĞni, które ograniczaáy siĊ do wskazywania innych artykuáów tego samego autora. Wszyscy
analizowani nadawcy caákowicie zrezygnowali
z chmur tagów.
Podsumowując ten etap badaĔ, moĪna zauwaĪyü, Īe najlepsze wyniki w obrĊbie kaĪdej podkategorii zyskaáy zagadnienia najmniej
skomplikowane w realizacji. Elementy wymagające wiĊcej czasu i pracy odautorskiej byáy
wykorzystywane rzadziej.
Przedstawia siĊ to nastĊpująco w przypadku
subkategorii:
• Humanocetrycznej – do aktywnoĞci mechanicznych naleĪaáoby wliczyü lokowanie
zdjĊü autorów, podawanie nazwisk blogerów, wskazywanie innych wpisów tego
samego twórcy. Warto zauwaĪyü, Īe notka
o autorze i kontakt do niego nie pojawiaáy
siĊ u wszystkich nadawców, a jedynie w ok.
38% i 78% przypadków. Równie problematyczny byá brak regularnoĞci wpisów skutkujący deÞcytem bliskich relacji z internautami, a wiĊc prawdopodobnym brakiem ich
lojalnoĞci wobec autora bloga lub nawet
niewiedzą, Īe taki autor istnieje.
• Programocentrycznej – najczĊĞciej nadawcy siĊgali po lokowanie logo, co takĪe miaáo
automatyczny charakter i nie wymagaáo du-

•

Īego nakáadu pracy. JednoczeĞnie potencjaá
promocyjny dla audycji nie zostaá wykorzystany, poniewaĪ nie wszyscy nadawcy podawali np. godziny emisji programów (nie
wspominając juĪ o informacji o programach
czy bezpoĞrednim powiązaniu dziennikarza
z jego audycją).
Technocentrycznej – w badanych blogach
funkcjonowaáy oczywiste rozwiązania
technologiczne: sprzĊĪenie z mediami spoáecznoĞciowymi i komentowanie wpisów.
Zastanawia brak uáatwieĔ nawigacyjnych,
káopotliwy dla osób chcących przeczytaü
wiĊcej wpisów danego autora – umieszczanie wszystkich najnowszych na wspólnej
stronie blogowej (tak jak w Radiu Kolor)
jest chaotyczne i moĪe budziü zniecierpliwienie odbiorcy.

Dziennikarskie blogi odmedialne –
na przykáadzie RMF FM
RMF FM wystĊpuje w wiĊkszoĞci z analizowanych kryteriów, dlatego dziaáalnoĞü krakowskiej rozgáoĞni zostaáa zbadana dokáadniej.
Chodziáo równieĪ o odpowiedĨ na pytanie, czy
lider rynku radiowego moĪe byü punktem odniesienia dla konkurencji. Wnioski, pogrupowane w przyjĊte wczeĞniej podkategorie, prezentuje tabela 5.

Anna Jupowicz-Ginalska

82
Tabela 5. Dziennikarskie blogi odmedialne na przykáadzie RMF FM

Nawiązywanie do audycji radiowej
reprezentowanej przez autora bloga
(programocentryczna)

Eksponowanie autora bloga
(humanocentryczna)

Podkategoria

28

Cechy podkategorii

RMF FM

Nazwiska autora w nazwie
bloga i zdjĊcia.

Tak, w kaĪdym blogu.

Notka o autorze.

Niektóre blogi (16) wzmiankują o autorze, przy czym nadawca
ogranicza siĊ do informacji na temat redakcji, w której pracuje
dziennikarz. W mniejszoĞci są opisy przedstawiające dziennikarza (np. o Tomaszu Skorym czy Macieju Nyczu).

Kontakt z autorem
na blogu.

CzĊĞü blogów (18) oferuje moĪliwoĞü kontaktu z autorem,
a trzech dziennikarzy poszerza moĪliwoĞü interakcji o klikniĊcie w ich prywatny proÞl na Twitterze (Marta Kiermasz,
Maciej Nycz, Tomasz Skory).

UĞredniona czĊstotliwoĞü
i regularnoĞü wpisów
na blogu.

Niektórzy blogerzy niemal zarzucili dziaáalnoĞü w przyjĊtym
okresie badawczym (np. Grzegorz Kwolek, Maja Dutkiewicz, Marta Kiermasz, Aneta àuczkowska i Edyta BieĔczak).
Pozytywnym rekordzistą byá Bogdan Zalewski, za nim zaĞ
– Grzegorz JasiĔski, Katarzyna SzymaĔska-Borginon, Konrad Piasecki, Kacper Merk, Przemysáaw Marzec i Malwina
Zaborowska. Pozostaáe osoby zamieĞciáy mniej niĪ 10 wpisów,
a zatem – przyzwyczajając odbiorców do braku aktywnoĞci –
nie mogli wzbudzaü dyskusji czy zgromadziü znacznej iloĞci
komentarzy.

Wskazanie innych wpisów
autora.

Zawsze jest zamieszczany dziaá z innymi wpisami autora
(z rankingiem najpopularniejszych i najnowszych wpisów).

Wskazanie innych
blogerów na danej stronie
bloga.

Przy kaĪdym blogu zawsze zamieszczano belkĊ
„Dziennikarze”, umoĪliwiającą wybór bloga innego autora
z RMF FM.

Wskazanie w nazwie bloga
tytuáu audycji /pory emisji,
notka o audycji.

Brak aktywnoĞci tego typu.

ZgodnoĞü bloga z treĞcią
audycji.

ZgodnoĞü w 17 blogach (np. reporterzy regionalni pisali
gáównie o swoich miastach i wydarzeniach lokalnych).

Wzmiankowanie w blogu
o audycji / pracodawcy /
innych pracownikach.

Autorzy powoáywali siĊ na pracĊ kolegów redakcyjnych,
doniesienia RMF FM, wypowiedzi goszczących w rozgáoĞni
polityków. Zdarzaáo im siĊ zamieszczaü linki do informacji na
www.rmf.fm lub www.rmf24.pl, wstawiaü fragmenty audycji
i zdjĊcia z pracy, publikowaü ankiety czy organizowaü konkursy dla internautów. Bogdan Zalewski dbaá o to, by internauci
nie nastawali na krakowską rozgáoĞniĊ – gdy tak siĊ dziaáo,
dziennikarz koĔczyá dyskusjĊ28.

Lokowanie logo
pracodawcy.

Wszystkie blogi opatrzono logiem RMF24.pl, a kaĪdy wpis (we
wszystkich blogach) zamyka logo RMF FM.

Blog Bogdana Zalewskiego, www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/bogdan-zalewski/blogi [dostĊp: 23.12.2014].

Rozwiązania techniczne
(technocentryczna)
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SprzĊĪenie z mediami
spoáecznoĞciowymi.

KaĪdy z wpisów na wszystkich blogach jest powiązany z mediami spoáecznoĞciowymi – nadawca zamieĞciá wtyczki do
Facebooka, Twittera, Wykop.pl, Google+, Delicious czy Sfory
(takĪe 100% blogów jest wzbogacone o RSS).

MoĪliwoĞü komentowania
wpisów przez internautów.

KaĪdy wpis moĪna skomentowaü na forum, oceniü, a nawet
wydrukowaü. CzĊstotliwoĞü wpisów przeáoĪyáa siĊ teĪ na
reakcjĊ internautów: ci, którzy zamieĞcili najwiĊcej notek,
zyskali najwiĊkszą liczbĊ komentarzy, np. B. Zalewski29.

Kalendarz /
najpopularniejsze wpisy.

Tak, zawsze.

Tagi.

Brak.

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/blogi [dostĊp: 23.12.2014].

Z pewnoĞcią moĪna stwierdziü, Īe nadawca
zatroszczyá siĊ o techniczny i wizualny aspekt
blogowego dziaáu, choü prawdopodobnie lepiej
zrealizowaáby swoje cele (tzn. dawaá szansĊ
na dokáadniejsze poznanie dziennikarzy, zbudowanie relacji z odbiorcami), gdyby autorzy
pisywali czĊĞciej i bardziej systematycznie próbowali utrzymaü kontakt z publicznoĞcią. Szansa na stworzenie rozbudowanej platformy komunikacyjnej miĊdzy blogerami a internautami
wydaje siĊ niewykorzystywana, a nieregularna
aktywnoĞü blogowa zmniejsza jej skutecznoĞü.
Jedynie nieliczni potraÞli zachowaü regularne tempo pisarskiej aktywnoĞci, a tym samym
osiągnąü konkretne efekty, czego dowodem blog
Bogdana Zalewskiego. Byü moĪe dobrym rozwiązaniem byáaby likwidacja blogów nieaktualizowanych? Mogą one szkodziü wizerunkowi radia, które przecieĪ z zasady opiera siĊ na bieĪącej
informacji. Uporządkowanie blogowej agory pozwoliáoby z jednej strony na zredukowanie iloĞci
niemych blogów, a z drugiej – na silniejsze wyeksponowanie tych, którzy wyróĪniali siĊ aktywnoĞcią i cieszyli zainteresowaniem czytelników.
Wówczas RMF FM mogáoby staü siĊ liderem

takĪe i dziennikarskich blogów odmedialnych.
Na razie jednak nie zasáuguje jeszcze na to miano,
chociaĪ ma ku temu najwiĊkszy potencjaá.

Podsumowanie
Niecaáe dwa lata temu magazyn „Press”, opracowujący rankingi blogów dziennikarskich,
zauwaĪyá: „Szaá pisania blogów przez ludzi
mediów powoli mija, ale za to przy tej formie
komunikowania siĊ z odbiorcami pozostali najbardziej wytrwali i doĞwiadczeni. Bo sieü szybko weryÞkuje, czy ktoĞ ma rzeczywiĞcie coĞ do
powiedzenia”30. To zdanie moĪe byü pierwszym
wnioskiem wieĔczącym badania blogów odmedialnych na polskim rynku radiowym. NaleĪaáoby podkreĞliü, Īe i nadawcy, i dziennikarze
nie doceniają potencjaáu blogosfery, co w praktyce objawia siĊ:
• caákowitym zaniechaniem prowadzenia blogosfery;
• eksponowaniem blogów niedziaáających,
archiwalnych, niezwiązanych z radiem;
• brakiem umieszczania blogów lub bezpoĞrednich odniesieĔ do nich na swoich gáównych stronach internetowych;

Analizując komentarze pod wszystkimi blogami w RMF FM (3181 áącznie), znalazáam 437 odpowiedzi odautorskich, w tym aĪ 428 – Bogdana.
30
A. UchaĔska, Top blogów dziennikarskich 4/2013, Press.pl, http://www.press.pl/platny-dostep/miesiecznikpress/pokaz/2832,Top-blogow-dziennikarskich [dostĊp: 19.03.2015].
29
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•

brakiem narzĊdzi upraszczających poruszanie siĊ w blogosferze odmedialnej i swobodne przechodzenie od jednego bloga do
drugiego;
• pobieĪną prezentacją autorów bloga i/lub
reprezentowanych przezeĔ audycji (nawiązywanie do treĞci programów nie ma ciągáego charakteru i nie przekáada siĊ na staáe
powiązanie blogera z audycją);
• brakiem systematycznych wpisów blogerów,
którzy unikają – poza nielicznymi wyjątkami – kontaktu z internautami, co skutkuje
zanikiem bliĪszych relacji z publicznoĞcią.
Wydaje siĊ, Īe nawet dobre przygotowanie
techniczne (np. sprzĊĪenie z mediami spoáecznoĞciowymi) i wizualne (ekspozycja logo
nadawcy i fotograÞi dziennikarzy) nie zniwelują wykazanych braków, jeĪeli nadawcy (i autorzy) nie zmienią metod zarządzania swoją blogosferą. Co ciekawe, na stronach WWW niemal
90,5% analizowanych rozgáoĞni przedstawia
swoich pracowników (zdjĊcie, kontakt, krótka notka). Jeszcze wiĊcej stacji opisuje ofertĊ
programową (ramówkĊ, pasma lub audycje).
Wszyscy nadawcy wiąĪą teĪ swoje treĞci z proÞlami na Facebooku.
Dlaczego wiĊc w obszarze blogosfery rozgáoĞnie nie dziaáają z peánym rozmachem? Czy nie
jest tak, Īe niewielka aktywnoĞü autora przeczy
idei blogowania? Czy taki twórca potraÞ zbudowaü wiĊĨ z internautą i zachĊciü go do odwiedzania nie tylko swojego bloga, ale takĪe i innych
blogów odmedialnych? Czy radio – które reakcjĊ
na bieĪące zdarzenia ma niejako wpisane w charakter dziaáania – powinno eksponowaü coĞ, co
nie jest aktualizowane na bieĪąco?
Kto ponosi odpowiedzialnoĞü za taki stan
rzeczy? Autorzy, którzy nie mają czasu na do-
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datkową aktywnoĞü zawodową? Nadawcy, którzy nie potraÞą ich odpowiednio zmotywowaü
lub zapewniü duĪej swobody wypowiedzi?
A moĪe rozgáoĞnie uwaĪają, Īe multimediatyzacja radia jest wystarczająca, równieĪ w zakresie
interaktywnoĞci i relacji z odbiorcami? Byáoby
to zaáoĪenie báĊdne, poniewaĪ w przypadku
analizowanych rozgáoĞni to wáaĞnie eter nadal
wydaje siĊ priorytetowy, choü pozbawiony sfery wizualnej. TĊ zapewniają mu przecieĪ m.in.
blogi. Co wiĊcej, wáaĞciwie zarządzana blogosfera odmedialna mogáaby mieü istotny wpáyw
na kompleksową aktywnoĞü marketingową
przedsiĊbiorstw medialnych. Na przykáad przez
rozbudowywanie i personalizowanie treĞci poruszanych w eterze; sprawniejszą i skuteczniejszą dystrybucjĊ (blogi staáyby siĊ dodatkową,
interaktywną drogą rozpowszechniania treĞci
medialnych wzmacniającą ich zasiĊg); lepsze
kalkulowanie kosztów (przygotowanie oferty
reklamowej dedykowanej konkretnym blogom
odmedialnym31) czy promocjĊ (tu blogi mogáyby wesprzeü marki poszczególnych nadawców
oraz oczywiĞcie – pracowników mediów).
Niestety, obecnie sporym problemem wydaje siĊ samo przekonanie mediów o uĪytecznoĞci
dziennikarskiej blogosfery odmedialnej. NaleĪy
stwierdziü, Īe niniejszy artykuá, odpowiadając
na wszystkie pytania badawcze, jednoczeĞnie
nie zweryÞkowaá pozytywnie postawionej tezy,
która brzmiaáa: dziennikarskie blogi odmedialne są: 1) popularne i chĊtnie eksponowane,
w związku z tym: 2) mogą byü uĪyteczne dla
nadawców, pod warunkiem speánienia kryteriów
odnoszących siĊ do specyÞki tych blogów.
Po pierwsze – okazaáo siĊ, Īe badane zjawisko nie jest powszechne wĞród rozgáoĞni radiowych. Po drugie – cechuje je niewielka skala

Jak podaje serwis Technorati.com, w jednym z badaĔ aĪ 29% respondentów uznaáo blogi za najbardziej wiarygodne Ĩródáo informacji, a 31% osób stwierdziáo, Īe blogi najbardziej wpáywają na sprzedaĪ (J. Swartz, Research:
Bloggers, reviews pushing needle in gadget buys, Technorati.com, http://technorati.com/research-bloggers-reviewspushing-needle-in-gadget-buys/ [dostĊp: 19.03.2015]. Gdyby wiarygodnoĞü i wpáywowoĞü blogów poáączyü z autorytetem blogujących dziennikarzy, to skutecznoĞü takiej reklamy mogáaby wzrosnąü.

Dziennikarskie blogi odmedialne w przestrzeni internetowej polskich nadawców...
wystĊpowania i brak jednoznacznych dowodów
na to, Īe rozgáoĞnie potraÞą spojrzeü na blogosferĊ odmedialną pragmatycznie, widząc w niej
obiecujące Ĩródáo korzyĞci wizerunkowych, Þnansowych i miĊdzyludzkich.
Wydaje siĊ, Īe mógáby to byü trend za którym media powinny podąĪąü, pod warunkiem
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nadania swojej dziaáalnoĞci nowoczesnej formy
technologicznej i komunikacyjnej, co wymagaáoby jednak duĪych nakáadów pracy ze strony
pracowników mediów. Bo to wáaĞnie ich zaangaĪowanie ostatecznie przesądziáoby o sukcesie
albo o poraĪce Ğrodków przekazu w obszarze
dziennikarskich blogów odmedialnych.

