Sprawozdanie z miÚdzynarodowej konferencji
naukowej ECREA – „Preconference: Dealing
with the Local: Media, Proximity and Community,
Praga, 8 listopada 2016
Krzysztof Kowalik

W

przeddzieĔ szóstej miĊdzynarodowej
konferencji naukowej organizowanej
w Pradze przez European Research and Education
Association (ECREA) odbyáa siĊ konferencja tematyczna dotycząca wspóáczesnych problemów
mediów lokalnych (Preconference: Dealing with
the Local: Media, Proximity and Community).
Wspóáorganizatorem tego jednodniowego spotkania badaczy miĊdzy innymi z Czech, Szwecji, Polski, Wáoch, Niemiec, Turcji byáa Katedra
Studiów Medioznawczych i Dziennikarstwa
Wydziaáu Nauk Spoáecznych Uniwersytetu Masaryka w Brnie. Obrady odbywaáy siĊ w praskiej
siedzibie Autoklubu Republiki Czeskiej.
Podczas dziesiĊciu paneli zostaáy zaprezentowane wyniki badaĔ oraz omówiono zagadnienia dotyczące nie tylko mediów regionalnych,
ale równieĪ tych powiązanych z niewielkimi
spoáecznoĞciami lokalnymi i samorządowymi.
Pierwszy panel koncentrowaá siĊ wokóá nowych trendów, jakie pojawiają siĊ w mediach
lokalnych. David Baines (Uniwersytet w Newcastle, Wlk. Brytania) na przykáadzie projektu
podjĊtego z gazetą „Teesdale Mercury” zaprezentowaá narodziny nowego modelu dziennikarstwa w niewielkiej lokalnej spoáecznoĞci
(w projekt są zaangaĪowane równieĪ takie tytuáy, jak „The Guardian” (Wlk. Brytania), “Voice
of San Diego” (USA) oraz “The Texas Tribune”
(USA)). Tytuá o nakáadzie 6 tys. egzemplarzy,
wydawany dla spoáecznoĞci liczącej ok. 25 tys.

osób, funkcjonuje w szczególnych warunkach
ekonomicznych – wáaĞciciele nie pozwolili na
przejĊcie gazety przez medialne korporacje.
Zdaniem badacza ma to istotne znaczenie dla
rozwoju dziennikarstwa lokalnego i nawiązywania interakcji oraz wiĊzi z lokalną spoáecznoĞcią i powrotu do elementarnych zadaĔ, jakie powinni wykonywaü dziennikarze lokalnej
gazety. Dwuletni projekt obejmuje zbadanie
moĪliwoĞci nawiązania bliĪszej wspóápracy
dziennikarzy z organizacjami i dziaáaczami
spoáecznymi, czyli szeroko pojĊtą spoáecznoĞcią lokalną, w celu wypracowania ĞciĞlejszego
uczestnictwa w sferze komunikacji publicznej.
Autor w ramach projektu poznaje i analizuje
tematy nurtujące spoáecznoĞü, które są przekazywane dziennikarzom starającym siĊ rozwijaü
nowy model dziennikarstwa stawiającego sobie
za cel wyraĨniejsze zaangaĪowanie mieszkaĔców. Wystąpienie wzbudziáo zainteresowanie
sáuchaczy, którzy zwrócili uwagĊ na aspekt ekonomiczny – tytuá musi przecieĪ utrzymaü siĊ na
rynku. Badacz zaznaczyá, Īe nowe Ğrodowisko,
w jakim znaleĨli siĊ dziennikarze i odbiorcy,
czyli moĪliwoĞü bycia online oraz ofßine, rodzi nowy model komunikacji lokalnej. Zrywa
proste relacje wiąĪące medium z pieniądzem –
tytuá w nowym Ğrodowisku jest elementem lokalnego kapitaáu spoáecznego.
Franck Bousquet, Emmanuel Marty i Nikos
Smyrnaios (Uniwersytet w Tuluzie oraz Uni-
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wersytet w Nicei, Francja) przedstawili badania
dotyczące dziennikarskich start-upów w trzech
francuskich miastach: Bordeaux, Marsylii i Tuluzie. W związku z dynamicznymi zmianami
na rynku medialnym, odchodzeniu czytelników
od tradycyjnych tytuáów i klasycznego sposobu
przekazu, badacze skoncentrowali siĊ na trzech
serwisach internetowych zajmujących siĊ lokalnymi wiadomoĞciami. OkreĞlili ich jako „sáabszych graczy”, czyli mających znacząco gorszą
pozycjĊ rynkową w stosunku do wielkich tradycyjnych lokalnych tytuáów. Prezentowali ewolucjĊ komunikacyjną na podstawie serwisów
Marcactu (Marsylia), Carré d’info oraz Libé Toulouse (Tuluza). PodkreĞlono wiele odmiennoĞci
w ich tworzeniu i funkcjonowaniu. Pierwszy
z nich powstaá dziĊki funduszom pochodzącym
z kampanii crowdfundingowej, zatrudnia 6 osób
i czĊĞü treĞci jest zamkniĊta za paywallem. Dwa
kolejne przedsiĊwziĊcia nie są stricte komercyjne i ze skromnymi zespoáami: trzema reporterami (w przypadku Carré d’info) lub wrĊcz jedną
aktywną osobą (Libé Toulouse). Badacze obserwowali proces ewolucji, zwáaszcza przyczyn,
jakie dokonują siĊ na rynku newsowych mediów
lokalnych, aby zdeÞniowaü nowe powiązania
publicznoĞci z mediami. Rozmawiali miĊdzy innymi z dziennikarzami wspominanych tytuáów,
sprawdzali moĪliwoĞci partycypacji czytelników
w konstruowaniu przekazu. Próbowali odpowiedzieü na pytanie, czy ci nowi wydawcy oferują
wyĪszy poziom interakcji niĪ dotychczasowe
media lokalne – duzi gracze. Konkludując, wskazali szanse dla nowych graczy, którzy wypeániają
przestrzeĔ zaniedbaną przez tradycyjne media.
Sáuchacze pytali autorów referatu, czy dziennikarskie start-upy mogą byü konkurencją dla tych
starych mediów? Badacze podkreĞlali, Īe nadal
waĪnym czynnikiem jest podejĞcie do przekazu
– media tradycyjne (tytuáy papierowe) mogą byü
bardziej spolegliwe na przykáad wobec polityków i wáadz lokalnych. Media internetowe mają
inne grupy docelowe, co nie znaczy, Īe nie mogą
byü poĞrednikiem w nawiązaniu bliĪszych relacji
miĊdzy spoáecznoĞcią lokalną a politykami.
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W debacie publicznej waĪne jest umoĪliwienie zaprezentowania swojego stanowiska
i uczestniczenia w dyskusji o kluczowych problemach kraju równieĪ mediom lokalnym. Ten
temat podjĊáy Birgit Røe Mathiesen i Lisbeth
Morlandstø (Uniwersytet Nord, Norwegia),
koncentrując siĊ na reprezentacji problemów
krajowych z perspektywy regionów i spoáecznoĞci lokalnych. Obydwie zwróciáy uwagĊ na
specyÞkĊ mediów norweskich, ale dotkniĊtych
podobnymi káopotami, co inne media europejskie, których problemem są spadające nakáady
i pogarszająca siĊ sytuacja ekonomiczna. Autorki prezentacji podkreĞliáy, Īe digitalizacja
mediów znacznie uáatwia dotarcie do publicznoĞci krajowej. Wyniki badaĔ pokazaáy pewną
opozycyjnoĞü komentarzy mediów lokalnych
w podejĞciu do krajowych problemów, przynosząc alternatywny gáos w debacie publicznej.
Media ogólnokrajowe miaáy tendencje do zawĊĪania omawianych kwestii i pomijanie opinii lokalnych. Pojawiáy siĊ jednak nowe kanaáy
dotarcia, tj. media spoáecznoĞciowe, i narzĊdzia, jakich dostarczyáy, na przykáad moĪliwoĞü
lajkowania lub szerowania. Znikają bariery tradycyjnej dystrybucji informacji i komentarzy,
co w efekcie umoĪliwia obecnoĞü w sferze publicznej opinii, które páyną z mediów regionalnych lub lokalnych.
Badania porównawcze dotyczące jakoĞci przekazu podjĊli Klaus Arnold i Anna-Lena Wagner
(Uniwersytet w Trewirze, Niemcy). W duĪym
projekcie Þnansowanym przez German Research
Fund sprawdzono jakoĞü materiaáów lokalnych
dziennikarzy w wydaniach tradycyjnych (papierowych) oraz w ich internetowych odpowiednikach. Badaczy interesowaáo miĊdzy innymi, jakie narzĊdzia uczestnictwa stosują lokalne media
w swoich serwisach webowych. Projekt obejmuje
103 wydawnictwa. Badacze w kolejnych etapach
bĊdą równieĪ rozmawiaü z redaktorami lokalnych
mediów oraz analizowaü treĞci alternatywnych lokalnych serwisów newsowych.
Kolejny panel dotyczyá mediów spoáecznych
i Ğrodowiskowych. Badacze omawiali równieĪ
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perspektywĊ europejską w funkcjonowaniu
tego rodzaju wydawców. Jak doniosáe jest funkcjonowanie mediów w spoáecznoĞciach lokalnych podkreĞlali referenci z Argentyny i Wáoch
– Francesca Belotti, Emilse Siares, Susanna De
Guio (Narodowy Uniwersytet Quilmes i Uniwersytet w Buenos Aires w Argentynie oraz
Uniwersytet Katolicki NajĞwiĊtszego Serca
w Mediolanie). Prowadząc pogáĊbione wywiady, wykazali duĪy wpáyw spoáecznoĞci lokalnej
na tworzenie treĞci oraz agendy tematycznej
czterech rozgáoĞni radiowych – dwóch lokalnych oraz dwóch szkolnych. Rezultaty wskazują równieĪ, Īe deÞniowanie funkcji mediów
spoáecznych nie powinno byü zbieĪne z rolą
mediów publicznych, co zdarza siĊ w Ameryce
àaciĔskiej.
Interesujące relacje dotyczące zmian na rynku rozgáoĞni spoáecznych przedstawiáa Rose Kimani (Uniwersytet w Bayreuth, Niemcy), która
prowadziáa wywiady i obserwacje etnograÞczne w Kenii. Koncentrowaáa siĊ na sposobach
interakcji spoáecznoĞci lokalnych i rozgáoĞni
radiowych, biorąc pod uwagĊ tematykĊ, kanaáy
komunikacji. Zwracaáa uwagĊ na podziaá pokoleniowy, który ma duĪy wpáyw na media.
WaĪnym elementem integracji Ğrodowisk
jest moĪliwoĞü sprawnego komunikowania
siĊ. Zagadnienie mediów drukowanych w Czechach, wydawanych dla spoáecznoĞci wietnamskiej, podjąá Tae-Sik Kim (Uniwersytet Masaryka, Czechy). Jak sam podkreĞlaá, jest to relatywnie maáo znane zagadnienie, wiĊc badanie
mediów etnicznych pozwala na poznanie zmian
zachodzących w Czechach w tym Ğrodowisku.
Szerszą perspektywą badawczą zająá siĊ Jan
Hestmann (Uniwersytet WiedeĔski, Austria).
Opierając siĊ na analizie aktów prawnych
i dokumentów regulujących funkcjonowanie
mediów spoáecznych, na przykáad Parlamentu
Europejskiego, staraá siĊ okreĞliü, kto ją stanowi i co znaczy publicznoĞü dla mediów spoáecznych, a takĪe próbowaá zdeÞniowaü ją pod
kątem takich kategorii, jak mniejszoĞü, etnicznoĞü, jĊzyk i páeü.
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Jeden z paneli poĞwiĊcono mediom hiperlokalnym (hyperlocal media) i powiązaniom
dziennikarstwa z bardzo maáymi spoáecznoĞciami lokalnymi (przedmieĞcia, dzielnice, sąsiedztwo itp.), którym zbieranie informacji na forach,
blogach, w serwisach spoáecznoĞciowych oraz
dystrybucjĊ treĞci uáatwia internet, Jonas De
Meulenaere (Uniwersytet w Gandawie, Belgia)
zbadaá 20 grup w serwisie Facebook.com, które
mogáoby stanowiü rodzaj nieustrukturyzowanych hiperlokalnych mediów zajmujących siĊ
zbieraniem i dystrybucją informacji w Ğrodowisku miejskim. AnalizĊ tego rodzaju tytuáów
w Szwecji podjĊli Asta Capaite Nilsson, Elisabeth Stúr (Uniwersytety w Lund oraz Uniwersytet Mid Sweden, Szwecja), koncentrując siĊ
na tworzonych treĞciach. Kolejni referenci równieĪ dokonali przeglądu hiperlokalnych mediów
szwedzkich. Gunnar Nygren, Carina Tenor oraz
Sara Leckner (Uniwersytet Södertörn, Uniwersytet w Malmö, Szwecja) postawili waĪne
pytania dotyczące miĊdzy innymi okolicznoĞci
w jakich powstają tego rodzaju media, relacji
z wáadzami oraz moĪliwoĞci peánienia przez
nich funkcji kontrolnej (watchdog). TematykĊ hiperlokalnoĞci mediów podjąá takĪe Scott
Rogders (Birkbeck, Uniwersytet LondyĔski),
który opará swoje wnioski na wynikach projektu badającego ten sektor w Wielkiej Brytanii.
W panelu dotyczącym relacji spoáecznoĞü–
media lokalne referenci skoncentrowali siĊ na
problemach identyÞkacji lokalnej publicznoĞci,
a takĪe na ich relacjach z medialnymi aktorami
(w tym na analizie historii katalogów wysyákowych) oraz wartoĞciach związanych z kwestiami ekonomicznymi. Znaczenie historycznej
identyÞkacji referowaá Carl Gustav Lindén
(Uniwersytet w Helsinkach), który prowadziá badania mediów na Wyspach Alandzkich,
gdzie dwie spoáecznoĞci (30 tys. mieszkaĔców)
– szwedzkojĊzyczna i ÞĔskojĊzyczna – mają
do dyspozycji dwie gazety, kilka magazynów,
publiczne radio i komercyjną rozgáoĞniĊ. Znaczenie wartoĞci „sáuĪenia spoáecznoĞci” w powiązaniu ze strategiami biznesowymi badali
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Rachel Matthews i Joaquin Cestino (Uniwersytet w Coventry, Wielka Brytania, Uniwersytet
Jonkoping, Szwecja). Ich zdaniem zachowanie
w mediach lokalnych odpowiedniej równowagi
jest trudne do osiągniĊcia.
Studium przypadku dotyczące relacji miĊdzy lokalnymi mediami a spoáecznymi aktorami (politycy, biznes, koĞcióá, organizacje spoáeczne) zaprezentowaáa Sylwia MĊcfal (Uniwersytet àódzki, Polska), która przeprowadziáa
badania w czterech miastach województwa
áódzkiego w latach 2010–14, tj. w okresie miĊdzy wyborami do lokalnych wáadz. Natomiast
Charlotte Nilsson (Uniwersytet w Lund, Szwecja) poddaáa analizie rosnącą popularnoĞü katalogów wysyákowych w Szwecji na początku
XX wieku. Jej zdaniem w owym czasie byáo to
nowe medium integrujące lokalną spoáecznoĞü,
które w szwedzkiej rzeczywistoĞci (duĪe odlegáoĞci pomiĊdzy skupiskami ludzi i káopoty
ekonomiczne), mobilizowaáo do takich dziaáaĔ,
jak wspólne katalogowe zakupy.
ProblematykĊ lifestylową oraz poĞwiĊconą
promowaniu zdrowego trybu Īycia w bezpáatnych mediach lokalnych podjĊli Ebba Sundin,
Linus Andersson, Malin Hallén, Martin Danielsson (Uniwersytet Halmstad, Szwecja).
Badania dotyczyáy miasta Halmstad, jednego
z 1400, które braáy udziaá w europejskim projekcie „Zdrowe miasto”.
W panelu dotyczącym zawartoĞci mediów
lokalnych prezentowano miĊdzy innymi wyniki badaĔ gazet ulicznych, czyli wydawnictw
przeznaczonych dla ludzi bezdomnych, czĊsto
zresztą przez nich tworzonych i dystrybuowanych. Gerrit Hummel (Uniwersytet Hohenheim,
Niemcy) analizowaá prawdziwoĞü stwierdzenia,
czy rzeczywiĞcie tego rodzaju tytuáy są „gáosem pozbawionych gáosu”. Wnioski czĊĞciowo
potwierdziáy wątpliwoĞci autora. Podobną tematykĊ w ostatnim panelu konferencji podjĊli
Bertram Scheufele i Carla Schieb (Uniwersytet
Hohenheim oraz Uniwersytet Wilhelma w Münster, Niemcy), którzy badali, jak sprzedawcy
gazet ulicznych postrzegają swoje zajĊcie, Īy-
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cie spoáeczne oraz wiĊĨ áączącą z wydawcami
tego rodzaju tytuáów.
Tematyką sportową w szwajcarskich mediach lokalnych zajĊli siĊ Daniel Vogel i Lucie Hauser (Uniwersytet w Zurychu, Szwajcaria), którzy zanalizowali zawartoĞü 30 tytuáów
(8 serwisów webowych i 22 gazet). Wyniki
Ğwiadczą, Īe dziennikarze duĪo rzadziej zajmowali siĊ sportem lokalnym. Dominowaáy relacje
z duĪych imprez o zasiĊgu globalnym, takich
jak olimpiada lub mistrzostwa Ğwiata w piáce
noĪnej.
W zamieszkanym przez chrzeĞcijaĔską
wiĊkszoĞü australijskim mieĞcie Camden spoáecznoĞü muzuámaĔska wywoáaáa liczne kontrowersje, chcąc wybudowaü szkoáĊ religijną
– problemem stosunku miejscowej gazety do
konßiktu i sposobów jej relacjonowania zajĊáa
siĊ Caitlin McGregor (Uniwersytet Newcastle,
Australia). Równie gorący politycznie i spoáecznie temat badaá Jan-Philipp Wagner (Uniwersytet w Dundee, Wielka Brytania) który zająá siĊ problemem relacjonowania przez szkockie tytuáy lokalne przebiegu referendum ogáoszonego w 2014 roku. Szkoci wypowiadali siĊ
w nim w sprawie swojego przyszáego statusu.
Badacz przeanalizowaá 275 artykuáów opublikowanych na áamach dwóch gazet w Dundee.
Przeciwników odáączenia siĊ od Zjednoczonego Królestwa byáa wiĊkszoĞü, negatywne wypowiedzi przewaĪaáy równieĪ w kwestii czáonkostwa Szkocji w Unii Europejskiej oraz wobec
jej polityki monetarnej.
Problem reprezentacji páci w dziennikarstwie profesjonalnym omówiáa Daniela Vajbarová (Uniwersytet Masaryka, Czechy). We
wnioskach autorka podkreĞliáa, Īe wyniki nie
wskazują, aby páeü miaáa wpáyw na profesjonalizm czeskich lokalnych stacji telewizyjnych.
Florian Meissner (Uniwersytet Techniczny
w Dortmundzie, Niemcy) analizowaá podejĞcie
mediów lokalnych do katastrofy elektrowni
atomowej w Fukushimie i jej skutków. Wyniki wskazywaáy, Īe byáy one bardziej krytyczne
wobec tego wydarzenia niĪ tytuáy centralne.
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Tematem stosunku dziennikarzy czeskich
do zachodzących zmian wáasnoĞciowych na
krajowych rynkach lokalnych zajĊáa siĊ Lenka
Waschková CísaĚová (Uniwersytet Masaryka,
Czechy). Porównując wyniki pogáĊbionych
wywiadów z lat 2009, 2015 i 2016, zaznaczyáa,
Īe dziennikarze są zmĊczeni ciągáym brakiem
wizji oraz czĊstymi zmianami strategii wydawców. Z jej badania wynikaáo, Īe winĊ za tĊ sytuacjĊ ponosi nie wáaĞciciel, ale kadra zarządzająca tytuáami.
Ilona Biernacka-LigiĊza (Uniwersytet Marii
Curie-Skáodowskiej w Lublinie, Polska) analizowaáa rolĊ wykorzystania narzĊdzi IT w poprawieniu procedur z zakresu e-government
oraz e-partycypacji w spoáecznoĞciach lokalnych w wybranych regionach Polski. Zbadaniem zbieĪnoĞci tematów waĪnych dla lokalnej
opinii publicznej z wiedzą, jaką mieli na ten
temat dziennikarze zajĊáa siĊ Cassandre Burnier (Wolny Uniwersytet Brukselski, Belgia).
Analiza wywiadów przeprowadzonych wĞród
francuskojĊzycznych czytelników i dziennikarzy belgijskiej grupy Sudpresse wykazaáy, Īe
wystĊpują tutaj istotne rozbieĪnoĞci.
O tym, jak trudne jest pogodzenie polityki
informacyjnej radia z potrzebami lokalnymi
na terenach objĊtych jeszcze do niedawna wewnĊtrznymi walkami zbrojnymi o wáadzĊ informowaá Fabien Cante (London School of Economics and Political Science, Wielka Brytania).
Badacz analizowaá sytuacjĊ rozgáoĞni w AbidĪanie (Republika WybrzeĪa KoĞci Sáoniowej),
gdzie wciąĪ wystĊpują konßikty polityczne na
tle ekonomicznym, spoáecznym i etnicznym.
Tematem segmentacji odbiorców mediów
lokalnych zajĊli siĊ badacze z Niemiec – Olaf
Jandura i Raphael Kösters (Heinrich Heine Uniwersytet w DüsseldorÞe). Wyniki pozwoliáy im
na dokonanie autorskiej klasyÞkacji odbiorców
mediów. Wedáug nich moĪna wyróĪniü piĊü ich
rodzajów reprezentujących róĪne segmenty lokalnej spoáecznoĞci.
W dyskusji o mediach lokalnych nie mogáo
zabraknąü panelu z tematyką związaną z nowy-
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mi mediami, zwáaszcza mediami spoáecznoĞciowymi. Agnes Gulyas i Sara O’Hara (Uniwersytet Canterbury Christ Church, Wielka Brytania)
badali komunikacjĊ online i konsumpcjĊ mediów w trzech lokalnych spoáecznoĞciach w poáudniowo-wschodniej Anglii. Analizowali takĪe
rolĊ wymiany informacji przy wykorzystaniu
takich platform, jak Facebook. Kwestie roli
nowych mediów podjĊli równieĪ Anders Olof
Larsson i Eli Skogerbø (Uniwersytet w Oslo,
Norwegia). Badając sposoby komunikacji, zauwaĪyli znaczny wzrost zainteresowania platformami Facebook i Twitter wĞród lokalnych
polityków. Jednak respondenci wciąĪ jako waĪniejsze uznali tradycyjne kanaáy komunikacji
polityków z wyborcami.
Bryan Pirolli (Uniwersytet w ParyĪu, Sorbonne Nouvelle, Francja) poruszyá tematykĊ
dziennikarstwa podróĪniczego, które zmienia
siĊ pod wpáywem internetu. Autor podkreĞlaá
rolĊ lokalnych dziennikarzy, blogerów lub innych osób opisujących atrakcje ParyĪa, bo tego
miasta dotyczyáy jego badania. Dla odbiorcy takich treĞci, którzy chcą odwiedziü stolicĊ Francji, nabiera znaczenia autentyzm przekazu.
Wpáywem zdigitalizowanej aktywnoĞci
komunikacyjnej w maáych miastach na ich lokalną toĪsamoĞü i rozwój zajĊli siĊ Jens Wolling i Anne Schubert (Uniwersytet Techniczny
w Ilmenau, Niemcy). Dzisiaj, w dobie migracji
grup ludnoĞci do duĪych oĞrodków, odpowiednia komunikacja buduje i wzmacnia poczucie
lokalnej toĪsamoĞci, i wáaĞnie o tym Ğwiadczą
wyniki badaĔ przeprowadzonych w maáym niemieckim mieĞcie.
Problemem komunikacji wáadz samorządowych w Polsce zająá siĊ Krzysztof Kowalik (Uniwersytet Warszawski, Polska). Autor
przedstawiá usytuowanie internetowych mediów samorządowych w polskim systemie mediów lokalnych. Zwróciá uwagĊ na szczególną
rolĊ mediów samorządowych w ksztaátowaniu
lokalnej spoáecznoĞci i budowaniu maáej ojczyzny. PodkreĞlaá znaczenie treĞci publikowanych
zarówno w mediach tradycyjnych, jak i siecio-
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wych. TreĞci, w których zacierają siĊ granice
miĊdzy informacją, promocją gminy a dziaáaniami PR prowadzonymi przez wáadze samorządowe.
Sieü internetowa uáatwia obywatelom udziaá
w Īyciu lokalnej wspólnoty, dlatego Eneko
Bidegain, Aitor Zuberogoitia, Txema Egaña,
Ainhoa Larrañaga (Uniwersytet Mondragon,
Hiszpania) badali baskijskie media lokalne i ich
wspóápracĊ ze spoáecznoĞciami. Wnioski nie są
pocieszające, poniewaĪ zaangaĪowanie mieszkaĔców maleje, a tytuáy mediowe – zwáaszcza
te wydawane w Pirenejach – są sáabe ekonomicznie. Z kolei zmiany w szwedzkim lokalnym medialnym ekosystemie z perspektywy
publicznoĞci przedstawili Sara Lecknar i Gunnar Nygren (Uniwersytet w Malmö, Uniwersytet Södertörn, Szwecja). Badania wykazaáy, Īe
dla odbiorców lokalne wiadomoĞci są równie
interesujące jak krajowe, ale znacznie bardziej
atrakcyjne niĪ zagraniczne. Rezultaty wskazują
na wciąĪ istotną rolĊ tradycyjnych mediów –
gazety bezpáatne, lokalne strony newsowe i Facebook mają wielu uĪytkowników i jeszcze nie
zastąpiáy wydawnictw tradycyjnych.
W lokalnych mediach poruszane są równieĪ
tematy dotyczące Ğrodowiska naturalnego i koniecznoĞci jego ochrony. W czasach malejących
nakáadów i spadających przychodów z reklam
dyskusja na ten temat zainteresowaáa badaczkĊ
ze Szwecji. Annika Egan Sjölander (Uniwersytet
w Umeå, Szwecja) analizowaáa dane dotyczące
zachowaĔ mediów w dwóch kwestiach: wprowadzania bioetanolu jako paliwa samochodowego oraz skáadowania odpadów radioaktywnych.
Murat Akser (Uniwersytet w Ulsterze, Wielka Brytania) badaá efekty wprowadzenia w Turcji w 2013 roku kontrowersyjnego obowiązku
rejestracji online kibiców klubów piákarskich.
System miaá na celu identyÞkacjĊ osób, które
na stadionach demonstrowaáyby swoje niezadowolenie wobec osób sprawujących wáadzĊ. Badacz obserwowaá rodzaj dyskursu, jaki rozwijaá
siĊ wokóá Ğrodowiska kibiców i sposoby ich re-
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akcji, a nawet anarchizacji, jako odpowiedzi na
obowiązek rejestracji.
Ostatni panel dotyczyá mediów lokalnych,
które znalazáy siĊ w szczególnych warunkach
dziaáalnoĞci. Studium przypadku ze Szkocji
przedstawiáa Aida Martori Munstant (Uniwersytet Autonomiczny w Barcelonie, Hiszpania).
PoniewaĪ ten kraj buduje wáasny lokalny system telewizji komercyjnej, autorka skoncentrowaáa siĊ na przepáywie treĞci miĊdzy gáównymi
stacjami i analizą struktury tworzonego modelu. Ponadto analizowaáa dokumenty i przeprowadzaáa wywiady z przedstawicielami mediów,
regulatora rynku i ekspertami.
Interesującą strategiĊ badawczą zastosowaá
Victor Wiard (Wolny Uniwersytet w Brukseli,
Belgia), który analizowaá przepáyw informacji
na róĪnych lokalnych platformach mediowych
oraz ich wpáyw na publikowane artykuáy. Sam
byá zaangaĪowany w obserwowaną spoáecznoĞü
miasta Watermael-Boistfort, gdzie gromadziá
materiaá doĞwiadczalny (artykuáy, newsy lub
e-maile).
Nowe podejĞcie do praktycznego studiowania dziennikarstwa, i zarazem rozwoju mediów
obywatelskich, przedstawiáa Indira Dupuis
(Wolny Uniwersytet BerliĔski, Niemcy), prezentując doĞwiadczenia z magazynem telewizyjnym Campus TV, którego treĞci i format są
tworzone i rozwijane przez studentów. Wielokrotnie nagradzany magazyn z Nadrenii Póánocnej-Westfalii staá siĊ podstawą dla analizy
znaczenia otwartych kanaáów tv w niemieckiej
polityce medialnej, zwáaszcza po zmianie przepisów w tym kraju związkowym.
Bogaty zakres tematyczny praskiej konferencji najdobitniej Ğwiadczy o tym, jak wiele
segmentów mediów lokalnych wymaga badaĔ,
zwáaszcza w kontekĞcie zmian technologicznych, ekonomicznych i spoáecznych. Wiele
wystąpieĔ wywoáywaáo oĪywione dyskusje,
co pozwalaáo uczestnikom nie tylko wymieniaü opinie, ale równieĪ doskonaliü warsztat
badawczy.

