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1. Analiza zawartoœci – uwarunkowania metodologiczno-teoretyczne

Na zawartoœæ prasy lokalnej sk³adaj¹ siê przekazy1 (komunikaty), które
mo¿emy traktowaæ dwojako: 1) z punktu widzenia ich treœci (kon-

kretna wiadomoœæ, informacja) oraz 2) formy (cechy formalno-gatunko-
we  wypowiedzi).

Badaniem zawartoœci prasy zajmuje siê technika badawcza zwana
analiz¹ zawartoœci prasy, która s³u¿y do obiektywnego i iloœciowego
opisu przekazów prasowych i ich tematyki2. ¯eby dobrze zrozumieæ dan¹
wypowiedŸ czêsto jednak musimy wyjœæ poza jej bezpoœredni¹ treœæ (czy-
li kontekst jêzykowy) i zapoznaæ siê z uwarunkowaniami spo³ecznymi,
jakie jej towarzyszy³y (czyli kontekstem sytuacyjnym). Analiza zawar-
toœci prasy nie powinna wiêc opieraæ siê tylko na bezpoœrednim badaniu
tekstów prasowych, lecz siêgaæ dalej i analizowaæ równie¿ bezpoœrednie
otoczenie  i  szeroko  pojête  œrodowisko  prasy3.

Zaproponowany w naszych badaniach zawartoœci prasy lokalnej klucz
kategoryzacyjny sk³ada siê z szeœciu podstawowych grup (dzia³ów) te-

1 Przekazem jest zamkniêty i uporz¹dkowany wed³ug okreœlonych regu³ zbiór
elementów wybranych z pewnego repertuaru znaków, przesy³any pomiêdzy nadawc¹
i odbiorc¹. Por. Encyklopedia wiedzy o prasie, pod red. J. Maœlanki, Wroc³aw 1976,
s.  202.

2 Por. Metody i techniki badawcze w prasoznawstwie, t I, pod red. M. Kafla, wyd.
UW 1969, s. 32 i n.; P. Dubiel, Metody analizy zawartoœci prasy i jej praktyczne zasto-

sowanie, w: Wstêp do prasoznawstwa, pod red. J. M¹drego, Katowice 1982, s. 170;
W. Pisarek, Analiza zawartoœci prasy, Kraków 1983; I. S. Fiut, Analiza zawartoœci

w œwietle ewolucyjnej teorii poznania, „Zeszyty Prasoznawcze” 1992, nr 1–2, s. 5–15;
idem, Kierunki zmian w analizie zawartoœci, „Zeszyty Prasoznawcze” 1995, nr 1,
s.  147.

3 Por. I. S. Fiut, Analiza zawartoœci prasy w œwietle ewolucyjnej teorii poznania,
„Zeszyty  Prasoznawcze”  1992,  nr  1–2,  s.  12  i  n.



matycznych obejmuj¹cych problematykê: 1) ¿ycia prywatnego (jednost-
ka, rodzina, kr¹g towarzyski, wartoœci, uczucia, prze¿ycia, opinie, oceny,
postawy, zachowania itp.); 2) ¿ycia spo³ecznego (grupa, zbiorowoœæ, spo-
³ecznoœæ lokalna, œrodowisko spo³eczne, zak³ady pracy, w³adza lokalna,
partie polityczne itp.); 3) przyrody o¿ywionej i nieo¿ywionej (flora i fau-
na oraz struktury geomorfologiczne); 4) rozrywki i humoru (krzy¿ówki,
rebusy, zagadki, sentencje, przys³owia, satyra, konkursy, plebiscyty itp.);
5) reklamy i og³oszeñ oraz materia³ów promocyjnych i komunikatów;
6) inne materia³y (winieta, stopka redakcyjna, zapowiedzi redakcji, listy
czytelników, spisy treœci, przegl¹dy wydarzeñ, program telewizyjny, in-
formacje o nowych ksi¹¿kach, filmach, grach komputerowych, samocho-
dach itp.). Wœród poszczególnych grup tematycznych mo¿na wyodrêbniæ
w zale¿noœci od potrzeb badawczych dodatkowe kategorie i subkategorie.

Podczas przeprowadzania analizy zawartoœci prasy lokalnej, czêsto
dzielimy materia³y na bezpoœrednio lub poœrednio wi¹¿¹ce siê z ¿yciem
danej spo³ecznoœci. W ten sposób wyró¿niamy lokalnoœæ pierwotn¹ oraz
wtórn¹ przekazów. Analiza treœci pisma lokalnego dostarcza tak¿e infor-
macji o modelu zarz¹dzania jego zawartoœci¹. Je¿eli w czasopiœmie domi-
nuj¹ informacje dotycz¹ce miejscowoœci stanowi¹cej centrum danej
jednostki terytorialnej, na której jest rozpowszechniany okreœlony tytu³
prasowy, to mo¿emy mówiæ o modelu centralistycznym. Drugi model
jest poœredni, a jego cech¹ jest nadal przewaga materia³ów z centrum przy
stosunkowo du¿ym udziale materia³ów z tak zwanego terenu. W trzecim
modelu, który mo¿emy nazwaæ zrównowa¿onym, istnieje wzglêdna rów-
nowaga materia³ów poœwiêconych centrum i terenowi (peryferiom). Nato-
miast w czwartym, zdecentralizowanym, wystêpuje przewaga materia³ów
z  terenu,  które  dominuj¹  nad  materia³ami  z  centrum4.

Najczêœciej wymienia siê dwa rodzaje schematyzacji przekazów wystê-
puj¹cych w prasie: 1) schematyzacjê porz¹dkuj¹c¹ jej ogóln¹ zawartoœæ
(schematyzacja zewnêtrzna), 2) schematyzacjê porz¹dkuj¹c¹ konstruk-
cjê przekazów  (schematyzacja  wewnêtrzna).

W obrêbie schematyzacji zewnêtrznej znajduje siê formu³a redakcyj-
na, czyli profil tematyczny pisma wraz z preferowanymi formami praso-
wymi, oraz uk³ad przekazów prasowych. Schematyzacja zewnêtrzna nie
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4 Por. V. Holina, Przyczynek do charakterystyki miejskich, powiatowych i zak³ado-

wych gazet lokalnych S³owacji, w: Z teorii i praktyki dziennikarstwa lokalnego, pod
red.  J.  M¹drego,  Katowice  1987,  s.  49  i  n.



tylko porz¹dkuje zawartoœæ pisma, ale wyznacza tak¿e ramy przestrzenne
dla  poszczególnych  materia³ów  oraz  ich  charakterystyczne  formy.

Natomiast schematyzacja wewnêtrzna odnosi siê do budowy mate-
ria³ów prasowych i wi¹¿e siê z pewnym re¿imem oraz konwencj¹, wy-
znaczaj¹cymi ³¹cznie cechy poszczególnych gatunków prasowych, ich
schematy narracyjno-treœciowe5.

W strukturze narracyjnej wiêkszoœci przekazów prasowych stosuje
siê najczêœciej narracjê linearn¹, charakteryzuj¹c¹ siê wyraŸnie okreœlo-
nym problemem (czêsto jest to konflikt miêdzy osobami, instytucjami,
wartoœciami, ideami lub ideologiami czy doktrynami). Jest on przybli¿any
czytelnikowi stopniowo – od ekspozycji tematu, jego rozwiniêcia i kulmi-
nacji do zakoñczenia. Cech¹ narracji linearnej jest wiêc porz¹dek chrono-
logiczny prezentowanych zdarzeñ, po³¹czonych logicznymi zwi¹zkami
przyczynowo-skutkowymi. Narracja linearna jest podstawow¹ zasad¹
konstrukcji tekstów dziennikarskich relacjonuj¹cych wydarzenia
i  zjawiska6.

Warto tak¿e zwróciæ uwagê na wyodrêbnienie siê w prasie cyklu
przekazów, czyli materia³ów po³¹czonych tematycznie i utrzymanych
w podobnej konwencji. Mo¿e to byæ seria, sk³adaj¹ca siê zazwyczaj z za-
mkniêtych epizodów, lub serial, rozwijaj¹cy siê tematycznie z odcinka
na odcinek. Seria ma najczêœciej konstrukcjê linearn¹, przedstawiaj¹c
jeden temat lub epizod. Natomiast serial opiera siê g³ównie o konstruk-
cjê paraleln¹, której cech¹ jest równoleg³oœæ w¹tków lub ich przenika-
nie siê. Ci¹g³e formy przekazów prasowych maj¹ wiele zalet: s¹ wa¿nym
elementem stabilizuj¹cym podzia³ zawartoœci pisma, w którym sta³y
czytelnik dobrze siê orientuje i jest czêsto lojalnym odbiorc¹ danego cy-
klu tematycznego.

2. Wypowiedzi dziennikarskie i niedziennikarskie

Ca³oœæ produkcji prasowej mo¿na podzieliæ na dwa rodzaje wypowie-
dzi: dziennikarskie i niedziennikarskie.
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5 Por. M. Mrozowski, Media masowe. W³adza, rozrywka i biznes, Warszawa
2001,  s.  67–68.

6 Szerzej na temat prawdy, sofistyki i istoty przekazu zob. K. Jaspers, Von der

Wahrheit.  Philosophische  Logik,  Bd.  1,  München  1947.



2.1. Wypowiedzi dziennikarskie

W publikacjach dziennikarskich wyodrêbnimy dwie grupy: informa-
cjê i publicystykê. Na informacjê sk³adaj¹ siê wypowiedzi, których celem
jest powiadomienie czytelnika o jakimœ fakcie, dotycz¹cym bie¿¹cych lub
przesz³ych wydarzeñ. Zatem informacje przenosz¹ g³ównie takie gatunki
dziennikarskie, bardzo popularne w prasie lokalnej, jak miêdzy innymi:
wzmianka, notatka, sprawozdanie, przegl¹d wydarzeñ, sylwetka osoby,
wywiad. Na tê kategoriê wypowiedzi prasowych sk³adaj¹ siê najczêœciej
informacje w³asne redakcji. Informacyjne materia³y pozaredakcyjne
w³¹czono do wypowiedzi niedziennikarskich. Ujêcie informacji w ten
sposób oddaje, naszym zdaniem, w sposób bardziej precyzyjny jej udzia³
w  ogólnej  zawartoœci  miejscowych  czasopism.

Wyró¿nia siê trzy podstawowe typy informacji: oficjalne, alterna-
tywne, popularne7. W dziennikarstwie istnieje tak¿e utrwalony podzia³
na informacje powa¿ne, które odnosz¹ siê do istotnych problemów i wy-
darzeñ spo³ecznych, politycznych, gospodarczych, kulturalnych i podle-
gaj¹ rzetelnej dziennikarskiej interpretacji i ocenie, oraz ciekawostki,
dotycz¹ce mniej istotnych zdarzeñ i zjawisk z ¿ycia codziennego ludzi.
Wiele pism lokalnych respektuje ten podzia³ i wyraŸnie oddziela informa-
cje  powa¿ne  od  ciekawostek.

Jednak w niektórych gazetach i czasopismach komercyjnych wy-
stêpuje zjawisko przenikania siê wymienionych wy¿ej kategorii typolo-
gicznych. Specyficzny takiemu opisowi rzeczywistoœci styl relacji prasowej
charakteryzuje siê czterema podstawowymi cechami: 1) fragmentacj¹,
która polega na tym, ¿e zdarzenia s¹ traktowane jako odrêbne fakty ode-
rwane od szerszych uwarunkowañ spo³ecznych, politycznych czy ekono-
micznych; 2) konkretyzacj¹, czyli przyjmowaniem faktów tu i teraz, bez
dociekania przyczyn ich powstania, pochodzenia, celu itp.; 3) personali-
zacj¹, której konsekwencj¹ jest uznanie dzia³alnoœci cz³owieka jako si³y
sprawczej wszelkich zdarzeñ; ludŸmi najczêœciej wiêc nie kieruj¹ racje
intelektualne, lecz ¿¹dze, emocje, nastroje oraz wybory moralne, politycz-
ne, religijne i ideologiczne; 4) sensacjonalizmem, dla którego podstawo-
wym œrodkiem relacji prasowej s¹ elementy tragiczne, tragikomiczne,
zaskakuj¹ce,  szokuj¹ce  czy  bulwersuj¹ce.
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7 Zob. J. Fiske, Popularity and the Politics of Information, w: Journalism and po-

pular  culture,  red.  P.  Dahlgren,  C.  Sparks,  London  1992.



Do publicystyki zaliczono materia³y, dla których jakieœ zdarzenie
by³o jedynie zaczynem, œrodkiem czy osi¹, wokó³ której organizowano
wypowiedŸ dziennikarsk¹8. Na takiej podstawie autor publikacji kszta³to-
wa³ sobie w³asny punkt widzenia opisywanej rzeczywistoœci spo³ecznej,
gospodarczej, politycznej. Materia³ publicystyczny wcale nie musia³ byæ
krytyczny wobec przedstawianych wydarzeñ. Utwór aprobuj¹cy móg³
spe³niaæ wszelkie wymogi stawiane przed publicystyk¹. Jego istot¹ pozo-
stawa³ odautorski, indywidualny stosunek (komentarz) do problematyki
stanowi¹cej treœæ publikacji. Do podstawowych publicystycznych gatun-
ków dziennikarskich, wykorzystywanych w praktyce prasy lokalnej, zali-
cza siê przede wszystkim komentarz i artyku³, rzadziej reporta¿ i felieton.

Wypowiedzi dziennikarskie zajmowa³y w latach 1989–1992 oko³o 66%
ogólnej powierzchni prasy lokalnej. Ich udzia³ ulega³ jednak w tym czasie
systematycznemu zmniejszaniu (dynamika wynios³a w tym okresie 75).

2.2. Wypowiedzi niedziennikarskie

W ramach wypowiedzi niedziennikarskich mo¿na wyodrêbniæ przy-
najmniej osiem kategorii tematycznych, takich jak: 1) literatura (nowele,
opowiadania, powieœci itp.), 2) satyra i karykatura, 3) poezja, 4) listy
czytelników, 5) og³oszenia, reklama, promocja, 6) komunikaty, 7) roz-
rywka i humor, 8) inne (na przyk³ad program telewizyjny, fotografie i ry-
sunki samoistne, konkursy i plebiscyty). Zajmowa³y one œrednio oko³o 34%
powierzchni czasopisma lokalnego, ukazuj¹cego siê w latach 1989–1992,
systematycznie zwiêkszaj¹c swój udzia³ (dynamika wynios³a w tym okre-
sie  191).

Materia³y niedziennikarskie, stanowi¹c drugi wa¿ny segment za-
wartoœci prasy lokalnej, odgrywa³y w niej rolê uzupe³niaj¹c¹, podnosz¹c
atrakcyjnoœæ czasopisma. Mo¿na nawet powiedzieæ, ¿e prasa jako taka,
a zw³aszcza komercyjna, nie istnieje bez wypowiedzi niedziennikarskich,
w tym g³ównie reklamy i og³oszeñ (mamy tutaj na myœli przede wszyst-
kim aspekt ekonomiczny prasy, warunkuj¹cy jej istnienie na rynku9). Po-
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8 Por. M. Szulczewski, Publicystyka. Problemy teorii i praktyki, Warszawa 1976,
s.  48  i  n.

9 Por. W. Pisarek, Prasa – nasz chleb powszedni, Ossolineum 1978, s. 222–237.
Cyt.: „wydawnictwo oferuj¹c czytelnikowi gazetê poni¿ej kosztów jej wyprodukowa-
nia, wychodzi na swoje tylko dziêki temu, ¿e tê sam¹ powierzchniê papieru sprzedaje



nad 4/5 ich powierzchni przypada³o na reklamê i og³oszenia, inne
materia³y (program telewizyjny, fotografie i rysunki stanowi¹ce samoist-
ne wypowiedzi, konkursy dla czytelników) oraz rozrywkê i humor. W od-
ró¿nieniu od materia³ów dziennikarskich, wypowiedzi niedziennikarskie
systematycznie z roku na rok zwiêksza³y swój udzia³. Pod koniec lat dzie-
wiêædziesi¹tych zajmowa³y prawie 3/5 powierzchni miejscowych perio-
dyków. Dominuj¹cy udzia³ w materia³ach niedziennikarskich posiada³y
takie kategorie tematyczne, w kolejnoœci, jak: reklama i og³oszenia, mate-
ria³y inne (w tym program telewizyjny, konkursy, fotografie i rysunki sa-
moistne),  rozrywka  i  humor,  listy  czytelników.

3. Informacyjno-publicystyczny charakter prasy lokalnej

Informacyjny charakter lokalnych wydawnictw prasowych potwier-
dzaj¹ wyniki badañ. Oznajmuj¹ce wypowiedzi dziennikarskie zajmowa³y
w latach 1989–1992 prawie 57% objêtoœci miejscowych periodyków. Pu-
blicystyce poœwiêcano niewiele miejsca – niespe³na 1/10 powierzchni.

Publicystyka, choæ poœwiêcano jej niewiele miejsca, utrzymywa³a siê
w latach dziewiêædziesi¹tych XX wieku na wzglêdnie sta³ym poziomie.
Dynamiczny wzrost udzia³u tej kategorii (o ponad 9%) odnotowano
w 1990 roku. Udzia³ publicystyki w ogólnej objêtoœci miejscowej prasy
zwiêksza³ siê w wa¿nych momentach historycznych (tak by³o na prze-
³omie lat 1990/1991 w czasie wprowadzania w Polsce fundamentalnych
reform politycznych i gospodarczych, które przecie¿ wywo³ywa³y w spo³e-
czeñstwie okreœlone napiêcia i spory) oraz w okresach, którym towarzyszy³y
konflikty spo³eczne, afery gospodarcze, kampanie spo³eczno-polityczne
i  przedwyborcze.

W lokalnych wydawnictwach prasowych przewa¿a informacja nad
publicystyk¹, a czêœæ niedziennikarska zajmuje znacz¹ce miejsce w ich
ogólnej objêtoœci. Pismo lokalne jest wiêc jednoczeœnie wydawnictwem
informacyjno-publicystycznym i rozrywkowo-reklamowym, w którym pu-
blikacje niedziennikarskie maj¹ ugruntowan¹, wa¿n¹ pozycjê. Do takich sa-
mych konkluzji doszli tak¿e inni badacze zajmuj¹cy siê t¹ problematyk¹10.
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dwukrotnie. Po raz pierwszy za tê sam¹ powierzchniê p³aci reklamuj¹ca siê instytucja,
po  raz  drugi  –  czytelnik”  (ibidem,  s.  223).

10 Por. M. Gierula, B. Grzonka, Prasa lokalna w latach 1989–1991, „Zeszyty Pra-
soznawcze” 1992, nr 1–2, s. 126–127. Cyt.: „Zdecydowana wiêkszoœæ omawianych



Przeciêtne czasopismo lokalne skupia siê na przekazywaniu czytelni-
kom podstawowych informacji o konkretnych zdarzeniach, towarzysz¹cych
im zjawiskach i procesach oraz stara siê pe³niæ wobec nich funkcjê roz-
rywkowo-reklamow¹. Poprzez stosunkowo niewielki udzia³ publicystyki
wydawnictwa miejscowe nie dokonuj¹ oceny wielu aspektów wydarzeñ
oraz nie wartoœciuj¹ przedstawianych faktów. W prasie lokalnej przewa-
¿a zatem funkcja powiadamiania (referowania) nad funkcj¹ oddzia-
³ywania (kszta³towania opinii). Chocia¿ sama informacja jako taka mo¿e
wywo³ywaæ, i czêsto wywo³uje, wœród czytelników okreœlone emocje i pre-
dyspozycje, które mog¹ przecie¿ byæ uproszczone, stronnicze, nie odpowia-
daj¹c rzeczywistoœci. Zatem pozbawiona komentarza prosta informacja, nie
zawsze bierze pod uwagê ograniczone zdolnoœci interpretacyjne odbiorcy.
Dlatego w rezultacie mo¿e prowadziæ czytelnika na manowce.

Coraz czêœciej pojawia siê w praktyce dziennikarstwa lokalnego
postawa neutralna. Jej rezultatem jest akceptacja tego, co powinno
byæ napiêtnowane. D¹¿enie do prawdy, jaka by ona nie by³a, zostaje
zast¹pione rytualnym i protekcjonalnym oraz paternalistycznym
i konformistycznym stosunkiem do otoczenia. Wygoda dziennikarzy
i wydawców, a tak¿e wymogi dyktowane przez warunki konkurencyjnego
i skomercjalizowanego rynku prasowo-wydawniczego i reklamowego
determinuj¹ postawê dziennikarzy i wydawców, którzy, unikaj¹c niepo-
trzebnego rozg³osu spo³ecznego i krytyki, maj¹ na uwadze przede wszyst-
kim  w³asny  interes.

4. Czynniki wp³ywu na tematykê piœmiennictwa lokalnego

Treœæ prasy lokalnej jest nierozerwalnie zwi¹zana z wszelkiego rodza-
ju przejawami ¿ycia spo³eczno-politycznego, kulturalnego, obyczajowego,
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pism od samego pocz¹tku przybra³a charakter informacyjno-publicystyczny. Operuj¹c
g³ównie krótkimi formami informacyjnymi – niekiedy z elementami oceny zjawisk,
zdarzeñ, faktów” (ibidem, s. 127). Zob. tak¿e W³. Chor¹zki, Obraz niezale¿nej prasy

lokalnej w Polsce w I po³owie 1994 r., Kraków 1994. Autor tak pisze: „Z analizy 123
ankiet i egzemplarzy konkretnych tytu³ów prasowych wynika, i¿ 97% gazet uczestni-
cz¹cych w konkursie spe³nia [...] funkcjê informacyjn¹” (ibidem, s. 57). Por. D. B. Rud-
nicki, Prasa lokalna województwa bydgoskiego (1989–1991), w: Transformacja prasy

polskiej (1989–1992), Warszawa 1992, s. 192; S. Michalczyk, Gazeta lokalna jako

element komunikacji spo³ecznej (na przyk³adzie Rodni), w: Spo³ecznoœci lokalne i roz-

wój  demokracji  lokalnej,  pod  red.  M.  Barañskiego,  Katowice  1993,  s.  62–63.



gospodarczego, mieszkañców ¿yj¹cych na obszarze jej rozpowszechnia-
nia. Jej zawartoœæ odzwierciedla ¿ycie spo³ecznoœci, rejestruje wa¿ne
wydarzenia, opisuje zjawiska i procesy oraz pilnie œledzi przemiany za-
chodz¹ce w œrodowisku, dostarczaj¹c czytelnikom wielu wa¿nych infor-
macji,  wiedzy,  rozrywki  i  reklamy.

W ostatecznoœci struktura tematyczna mediów lokalnych jest po-
chodn¹ potrzeb i zainteresowañ odbiorców. Dlatego musi byæ zgodna
nie tylko z ich ogólnymi preferencjami treœciowymi, ale tak¿e na tyle
zró¿nicowana tematycznie, ¿eby odpowiada³a heterogenicznym zaintere-
sowaniom czytelników. Badania prasy lokalnej umo¿liwiaj¹ jej podzia³
(klasyfikacjê) ze wzglêdu na profil tematyczny i zainteresowania. Wyni-
kiem analizy jest równie¿ okreœlenie preferencji nadawców lokalnych
i za³o¿eñ ich polityki informacyjnej oraz wskazanie czynników wp³ywu
na  zakres  zainteresowañ  prasy.

Na  strukturê  zawartoœci  okreœlonego  wydawnictwa  wp³ywa:
1) wydawca, który okreœla profil tematyczny pisma odzwierciedlaj¹cy

jego preferencje, zainteresowania, system wartoœci, pogl¹dy spo³ecz-
no-polityczne, interesy i potrzeby;

2) œrodowisko spo³eczne, w którym jest kolportowane czasopismo,
w szczególnoœci: a) struktura geograficzno-przestrzenna, b) struktura
spo³eczno-zawodowa, c) predyspozycje psychofizyczne mieszkañców
(na przyk³ad: odpowiedzialnoœæ, zaradnoœæ, aktywnoœæ, cierpliwoœæ,
dzielnoœæ, mêstwo, odwaga, ambicja, odpornoœæ na stres itp.), d) kultu-
ra, e) struktura ekonomiczno-gospodarcza;

3) polityka redakcyjna, która mo¿e preferowaæ pewne tematy i ograni-
czaæ udzia³ innych zagadnieñ w zawartoœci pisma, na co ma znacz¹cy
wp³yw miêdzy innymi przygotowanie zawodowe dziennikarzy, ich
profesjonalizm i interesy;

4) potrzeby, oczekiwania i zainteresowania odbiorców i reklamodaw-
ców.
Wp³yw tych czynników na strukturê tematyczn¹ pisma jest niejedna-

kowy. Wa¿n¹ rolê odgrywaj¹ najczêœciej okreœlona polityka wydawni-
czo-redakcyjna oraz oczekiwania i potrzeby odbiorców i reklamodawców.

Polityka redakcyjno-wydawnicza ujmuje w sobie wp³ywy dwu
g³ównych czynników: wydawcy oraz cz³onków redakcji i dziennikarzy.
Oddzia³ywanie wydawcy na strukturê tematyczn¹ okreœlonego pisma
mo¿e byæ sta³e (ci¹g³y i systematyczny nadzór nad zawartoœci¹ czasopis-
ma) lub doraŸne (okresowe). Wydawca, zw³aszcza komercyjny, mo¿e od-
daæ kierowanie tytu³em prasowym w rêce redakcji lub rady redakcyjnej,
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która maj¹c na uwadze g³ównie interesy ekonomiczne wydawnictwa stara
siê realizowaæ tak¹ politykê w dziedzinie zawartoœci pisma, ¿eby osi¹gn¹æ
zamierzone i oczekiwane przez wydawcê cele handlowe. Sprzyja temu
odpowiadanie na konkretne potrzeby i zainteresowania odbiorców, któ-
rych preferencje w du¿ym stopniu wp³ywaj¹ na strukturê zawartoœci pisma.
Jest ona równie¿ pochodn¹ okreœlonych interesów nadawcy komercyjne-
go, którego dochody w ostatecznoœci determinuje liczba czytelników cza-
sopisma, wyznaczaj¹c w ten sposób równie¿ konkretn¹ cenê reklamy
i  og³oszenia.

5. Pluralizm treœci

Prasa lokalna jest tematycznie pluralistyczna. Stara siê odzwiercie-
dlaæ ¿ycie miejscowych spo³ecznoœci we wszystkich jego p³aszczyznach
i dokonywaæ publicystycznej refleksji nad tym, co siê dzieje w œrodowi-
sku. Nie tylko odzwierciedla rzeczywistoœæ, lecz niekiedy tak¿e j¹ kreuje.
Czasami dostarcza odbiorcom powierzchowne, sfragmentaryzowane, spo-
laryzowane, niereprezentatywne, zsubiektywizowane jej odbicie. Dane
wydarzenie zostaje wybrane spoœród wielu innych. Selekcja nastêpuje
z okreœlonego przez nadawcê powodu i jest skorelowana nie tylko
z bie¿¹cymi potrzebami i zainteresowaniami czytelników, ale w du-
¿ym stopniu z interesem nadawcy. Obrazy wydarzeñ, zjawisk, proce-
sów, tendencji, ukszta³towanych w œwiadomoœci odbiorców przez media,
zaczynaj¹ niekiedy zastêpowaæ opisywan¹ rzeczywistoœæ i staj¹ siê rze-
czywistoœci¹ wirtualn¹, któr¹ akceptuje czytelnik. To jest jedna z przy-
czyn powoduj¹cych zubo¿enie treœci relacji miêdzyludzkich, które
opieraj¹ siê czêsto nie na bezpoœrednich kontaktach i obserwacji otocze-
nia, lecz na informacjach dostarczanych przez media. W konsekwencji
mo¿emy mówiæ o micie rzeczywistoœci (jej zindywidualizowanym i nie-
obiektywnym wyobra¿eniu), której podstawowym kreatorem s¹ najczê-
œciej  media,  w  tym  tak¿e  miejscowa  prasa11.

Zawartoœæ prasy lokalnej ma nie tylko wymiar treœciowy i odpowia-
daj¹cy mu zakres tematyczny. Ale równie¿ wymiar przestrzenny (geogra-
ficzny), gdy¿ zakotwicza dan¹ problematykê w konkretnym œrodowisku.
W taki sposób mo¿emy wskazaæ obszary i problemy czêsto reprezentowane
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w mediach oraz miejsca i zagadnienia, o których relacje na ³amach czaso-
pisma s¹ rzadkie lub w ogóle ich nie ma. Pomijaj¹c w swoich jednostron-
nych relacjach pewne osoby, spo³ecznoœci, grupy, organizacje, opinie,
s¹dy, oceny, idee, prasa nie daje odbiorcom pe³nego obrazu pogl¹dów, po-
staw, zachowañ oraz przemian i tendencji, jakie zachodz¹ w danym œrodo-
wisku. W ten sposób fragmentaryzuj¹c, personalizuj¹c oraz polaryzuj¹c
rzeczywistoœæ, prowadzi do jej wypaczenia i zniekszta³cenia. W rezulta-
cie  nie  jest  reprezentatywna.

Wiele tytu³ów miejscowych zajmuje siê podobn¹ tematyk¹, zacho-
wuj¹c jednak prawo do jakoœciowej odmiennoœci relacji, komentarzy,
opinii, ocen czy stopnia krytycyzmu. Na tak¹ postawê wydawców
wp³ywa szereg czynników, wœród których mo¿na wymieniæ miêdzy inny-
mi: 1) status formalnoprawny wydawnictwa, 2) pogl¹dy polityczne
nadawcy oraz  3) politykê  informacyjn¹  wydawnictwa.

6. Podzia³ ogólnej zawartoœæ prasy lokalnej

Na zawartoœæ ogólnoinformacyjnych tytu³ów lokalnych sk³ada³y siê
miêdzy  innymi  takie  zagadnienia,  jak12:
1) problematyka polityczna, która ogniskuje siê wokó³ szeroko ujmo-

wanej tematyki funkcjonowania w³adz lokalnych, dzia³alnoœci partii
politycznych i ich liderów oraz elit miejscowego œrodowiska13, a tak¿e
dotyczy wszelkich przejawów, form i sposobów udzia³u mieszkañców
i ich organizacji we w³adzy lokalnej i wywierania na ni¹ wp³ywu oraz
przejawiania siê demokracji, jej wartoœci, zasad i norm14;
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2) problematyka organizacji pozarz¹dowych, która odzwierciedla
przejawy ¿ycia organizacyjnego, osi¹gniêcia, inicjatywy, problemy
stowarzyszeñ i fundacji oraz pokazuje dzia³alnoœæ ich zarz¹dów, kie-
rowników i wolontariuszy;

3) problematyka gospodarcza, na któr¹ sk³adaj¹ siê informacji o miej-
scowej przedsiêbiorczoœci, zak³adach pracy, zatrudnieniu oraz funk-
cjonowaniu rynku lokalnych us³ug materialnych m.in.: handlu,
gastronomii, komunikacji, telekomunikacji, gospodarki komunalnej,
budownictwa mieszkaniowego;

4) us³ugi niematerialne, zagadnienia te ilustruj¹ publiczn¹ i instytucjo-
naln¹ dzia³alnoœæ szkoleniowo-oœwiatow¹, kulturaln¹, rekreacyjn¹,
naukow¹, prezentuj¹c równie¿ osi¹gniêcia miejscowych zespo³ów ar-
tystycznych, szkó³, domów kultury, bibliotek, sylwetki wybitnych
twórców i dzia³aczy kultury oraz nauki i edukacji;

5) problematyka socjalna i spo³eczno-obyczajowa, która pokazuje eko-
nomiczne i spo³eczno-socjalne problemy œrodowiska, przyk³ady ró¿nych
patologii oraz dzia³alnoœæ organów œcigania i wymiaru sprawiedliwoœci,
a tak¿e odzwierciedla przejawy ¿ycia spo³ecznego i wa¿ne wydarzenia;

6) problematyka ¿ycia religijnego, na któr¹ sk³adaj¹ siê informacje do-
tycz¹ce dzia³alnoœci koœcio³ów i zwi¹zków wyznaniowych oraz przed-
stawiaj¹ce formy i przejawy uczestnictwa ludzi w uroczystoœciach
religijnych i wspólnocie wyznawców;

7) problematyka sportu lokalnego, której przedmiotem zainteresowania
jest dzia³alnoœæ sportowa oraz turnieje, mistrzostwa, jakie odbywaj¹
siê w ró¿nych dyscyplinach sportu, pokazywanie sylwetek zwyciêz-
ców, trenerów itp.

7. Przegl¹d tematyki prasy lokalnej

Przyjrzyjmy siê zatem tematyce prasy lokalnej. W pierwszej kolejno-
œci zajmiemy siê analiz¹ jej struktury tematycznej. Jak ju¿ wspominano
tworzy j¹ szeœæ charakterystycznych grup tematycznych: 1) ¿ycie prywat-
ne, 2) ¿ycie spo³eczne, 3) przyroda o¿ywiona i nieo¿ywiona, 4) rozrywka
i humor, 5) reklama, og³oszenia, materia³y promocyjne i komunikaty,
6)  inne  materia³y.

Najwiêkszy odsetek zajmowa³a problematyka ¿ycia spo³ecznego,
której udzia³ systematycznie siê zmniejsza³. Przeciêtne pismo lokalne
wydawane w 1989 roku oddawa³o swoje ³amy w wiêkszoœci wa¿nym
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zagadnieniom spo³ecznym, wœród których dominowa³a tematyka kultu-
ralno-historyczna i ciekawostki, spychaj¹ce na dalsze miejsca ¿ycie pry-
watne jednostki, reklamê i og³oszenia. W latach nastêpnych sytuacja w tej
dziedzinie zmienia³a siê na korzyœæ materia³ów reklamowo-og³oszenio-
wych, które wypiera³y zagadnienia spo³eczne. Pod koniec lat dziewiêædzie-
si¹tych ju¿ tylko 2/5 objêtoœci prasy lokalnej zajmowa³a problematyka
spo³eczna, gdzie najwiêcej miejsca poœwiêcano funkcjonowaniu samo-
rz¹du terytorialnego, kulturze i edukacji oraz informacjom sportowym
i rekreacji. Pojawia³o siê za to coraz wiêcej materia³ów reklamowych
i og³oszeñ. Zwiêksza³ siê udzia³ informacji u¿ytkowych, szczególnie ta-
kich, jak programy stacji telewizyjnych i radiowych czy przegl¹dy nowoœci
na rynku wydawnictw ksi¹¿kowych, muzycznych, gier komputerowych.
W latach nastêpnych programy telewizyjne i radiowe drukowane w prasie
lokalnej,  zastêpowa³y  kolorowe  wk³adki  radiowo-telewizyjne.

O ile udzia³ problematyki spo³ecznej w objêtoœci prasy miejscowej
w badanych latach systematycznie siê zmniejsza³, o tyle problemy ¿ycia
prywatnego, a zw³aszcza informacje o przestêpczoœci, wypadkach loso-
wych, zainteresowaniach indywidualnych, tak¿e sylwetki wybitnych
postaci miejscowego œrodowiska i informacje o ich ¿yciu prywatnym, zaj-
mowa³y  coraz  wiêcej  miejsca.

Wraz z rozwojem rynku konsumenta i kszta³towaniem siê wolnoryn-
kowych form przedsiêbiorczoœci pojawi³o siê tak¿e zapotrzebowanie na
efektywne œrodki promocji i reklamy. Potrzeby te zaspokaja³y w mniej-
szym lub wiêkszym stopniu tak¿e media o lokalnym charakterze, staj¹c
siê dla miejscowych przedsiêbiorców atrakcyjnym œrodkiem reklamy
i promocji ich wyrobów i us³ug – o czym œwiadczy systematyczny wzrost
udzia³u tej grupy tematycznej w objêtoœci pism lokalnych przez ca³y bada-
ny okres. Pod koniec lat dziewiêædziesi¹tych reklama, og³oszenia i ma-
teria³y promocyjne zajmowa³y prawie tyle samo miejsca, co zagadnienia
spo³eczne. Podobny wzrost zanotowa³y: program telewizyjny, sport, og³o-
szenia oraz rozrywka i humor. Obrazuj¹ one generaln¹ tendencjê
w rozwoju prasy lokalnej, która polega na odchodzeniu od tematyki
spo³ecznej na rzecz informacji o problemach konkretnych ludzi,
sporach i konfliktach jednostek, grup, spo³ecznoœci, w³adz lokalnych
oraz informacji bardziej przydatnych na co dzieñ i praktycznych
(na przyk³ad rozbudowane dzia³y ró¿norakiego poradnictwa). Przeciêtny
tytu³ lokalny to wydawnictwo o przewadze problematyki spo³ecznej
nad zagadnieniami ¿ycia prywatnego, w którym du¿¹ rolê odgrywa³y
reklama i og³oszenia. Osi¹ zainteresowania redakcji sta³y siê poszczegól-
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ne œrodowiska i zbiorowoœci lokalne oraz gospodarka, kultura, sport, wy-
poczynek,  rekreacja  i  samorz¹d  terytorialny.

Przedstawione dane potwierdzaj¹ znan¹ w prasoznawstwie tezê
o wypieraniu z popularnego rynku powa¿nych tematów przez cieka-
w¹, lecz pospolit¹ problematykê. Przewa¿aj¹ zagadnienia o charakterze
sensacyjnym, intryguj¹cym, niesamowitym oraz materia³y rozrywkowe,
sportowe i o walorach u¿ytkowych, takie jak przegl¹dy nowoœci na rynku
us³ug i towarów oraz ró¿nego rodzaju poradnictwo. Na rynku informacyj-
nym króluj¹ wiadomoœci – je¿eli mo¿na tak powiedzieæ – ³atwe, lekkie
i przyjemne. Na takie materia³y prasowe istnieje zapotrzebowanie spo-
³eczne. St¹d te¿ nie ma siê co dziwiæ, ¿e redaktorzy, dziennikarze i wy-
dawcy periodyków lokalnych staraj¹ siê wyjœæ mu naprzeciw. W rezultacie
bardziej wartoœciowe materia³y dziennikarskie s¹ wypierane przez
gorsze, lecz akceptowane przez wiêkszoœæ odbiorców. Konsekwencj¹
takiej sytuacji jest nieuchronne obni¿anie siê poziomu kultury w ogóle, co
potwierdza tak¿e szerz¹ca siê, niestety, wulgaryzacja s³ownictwa praso-
wego,  która  wp³ywa  negatywnie  na  kszta³t  relacji  spo³ecznych.

8. Zawartoœæ tygodników lokalnych

Analizuj¹c strukturê zawartoœci tematycznej tygodników lokalnych,
stwierdzimy, ¿e najwiêcej miejsca w ich ogólnej objêtoœci zajmowa³a
problematyka spo³eczna, chocia¿ jej udzia³ systematycznie siê zmniej-
sza³. Podobna tendencja wystêpuje we wszystkich rodzajach pism lokal-
nych. Miejsce zwolnione przez zagadnienia spo³eczne, wype³niaj¹ inne
materia³y, przede wszystkim reklama, og³oszenia, ¿ycie prywatne oraz
sport i rozrywka. Zmniejsza³ siê równie¿ udzia³ problematyki ekonomicz-
no-gospodarczej, kultury i sztuki oraz polityki. Natomiast zwiêksza³ siê
udzia³ materia³ów bardziej interesuj¹cych przeciêtnego czytelnika: do-
tycz¹cych przestêpczoœci i funkcjonowania s³u¿b mundurowych (policji,
stra¿y miejskiej, stra¿y po¿arnej), samorz¹du terytorialnego, wydarzeñ
sportowych. Zagadnienia spo³eczne i reklama zajmowa³y prawie po
1/3  objêtoœci  tygodników.

Materia³y reklamowe i og³oszenia zajmowa³y w badanym okresie
poczesne miejsce w lokalnej prasie tygodniowej. Ich udzia³ systematycz-
nie siê zwiêksza³, wykazuj¹c najwiêksz¹ dynamikê. W jej zawartoœci
wa¿ne miejsce zajmuj¹: ciekawostki, przegl¹dy wydarzeñ, kalendaria
oraz  program  telewizyjny  i  radiowy.
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W minionym okresie zwiêksza³a siê równie¿ objêtoœæ materia³ów do-
starczaj¹cych odbiorcom relaksu, zabawy i wytchnienia. Pojawia³o siê co-
raz wiêcej konkursów dla czytelników, krzy¿ówek, rebusów i innych
rozrywek umys³owych. W pismach o wiêkszej czêstotliwoœci wiêcej
miejsca zajmuje problematyka „zwyk³ego cz³owieka”, og³oszenia i rekla-
ma oraz sport i rozrywka. Jest to zrozumia³e, gdy¿ w wydawnictwach
ukazuj¹cych siê rzadziej (raz na miesi¹c lub dwa miesi¹ce, czy raz w kwar-
tale) nie mo¿na zachowaæ oczekiwanej przez czytelników aktualnoœci.
Podobnie jest z reklam¹ i og³oszeniami, które przy miesiêcznym cyklu
wydawniczym trac¹ aktualnoœæ i nie mog¹ siê cieszyæ takim zaintereso-
waniem ze strony og³oszeniodawców, jak dzienniki i tygodniki czy dwu-
tygodniki.

W tygodnikach w dziale ¿ycie prywatne przodowa³y wiadomoœci
o ró¿nego rodzaju przestêpstwach kryminalnych i innych wypadkach oraz
wykroczeniach (kradzie¿e, napady, rozboje, w³amania, zabójstwa, wy-
padki drogowe itp.). W obrêbie problematyki ¿ycia spo³ecznego na czele
znalaz³y siê informacje kulturalno-edukacyjne, którym nieznacznie uleg³y
wiadomoœci sportowe i turystyczno-rekreacyjne. Tematyka samorz¹du te-
rytorialnego by³a na trzecim miejscu. Tak stabilny rozk³ad tej tematyki
utrzymywa³ siê w tygodnikach ju¿ od 1991 roku. Wœród wymienionych
kategorii tematycznych, podobnie jak w roku poprzednim, na czele znaj-
dowa³a  siê  reklama.

9. Zawartoœæ miesiêczników lokalnych

W miesiêcznikach, podobnie jak w tygodnikach, najwiêcej miejsca
poœwiêcano problematyce spo³ecznej, której udzia³ systematycznie siê
zmniejsza³ w badanym okresie. Jest to tendencja utrzymuj¹ca siê we
wszystkich periodykach lokalnych. Tygodniki jednak ze swej natury s¹
nastawione na przekazywanie informacji o bie¿¹cych wydarzeniach. Wiêcej
tam materia³ów sensacyjnych, dotycz¹cych zdarzeñ losowych, omawia-
j¹cych funkcjonowanie w³adz samorz¹dowych oraz przedstawiaj¹cych
ró¿nego rodzaju opinie, pogl¹dy i s¹dy na tematy aktualne. Du¿o miejsca
zajmuj¹ reklama i og³oszenia oraz wiadomoœci sportowe. W miesiêczni-
kach jest natomiast mniej materia³ów sensacyjnych i dotycz¹cych aktual-
nych wydarzeñ. Wiêcej za to artyku³ów problemowych poruszaj¹cych
zagadnienia ponadczasowe, informacji z dziedziny kultury i sztuki oraz
historii  lokalnej  i  regionalnej.
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Udzia³ reklamy i og³oszeñ w ogólnej objêtoœci miesiêczników zwiêksza³
siê. Najwiêcej miejsca w tej grupie zajmuje reklama, natomiast zdecydo-
wanie mniej jest og³oszeñ drobnych. Dla og³oszeniodawców miesiêczniki
nie s¹ atrakcyjnym miejscem zamieszczania anonsów, st¹d orientuj¹ siê
przede wszystkim na tygodniki wzglêdnie dwutygodniki, zapewniaj¹ce
wiêksz¹  aktualnoœæ.

¯ycie prywatne zajmowa³o w miesiêcznikach niewiele miejsca. Do
tej tematyki mo¿na zaliczyæ porady ró¿nego rodzaju oraz materia³y poru-
szaj¹ce problemy konkretnych ludzi, omawiaj¹ce warunki ich ¿ycia, od-
nosz¹ce siê do œwiata wartoœci, wyobra¿eñ, idei i religii. Znajduje siê tu
miejsce na g³êbsz¹ refleksjê nad ¿yciem spo³ecznym i duchowym cz³o-
wieka, ekonomi¹ oraz sprawami, dla których nie ma najczêœciej miejsca
w tygodnikach, koncentruj¹cych siê g³ównie na bie¿¹cych wydarzeniach.

W miesiêcznikach najwiêcej miejsca zajmuje problematyka spo³eczna
– prawie 2/3 objêtoœci, natomiast reklama i og³oszenia niespe³na 1/6 objê-
toœci.

10. Zawartoœæ prasy prywatnej i samorz¹dów terytorialnych

Obserwuj¹c przeobra¿enia tematyki prasy lokalnej mo¿na zauwa¿yæ
bardzo wyraŸne tendencje i procesy. Do g³ównych wskaŸników zmian
nale¿y niew¹tpliwie zmniejszenie siê objêtoœci tekstów poœwiêconych
ogólnie pojêtemu ¿yciu spo³ecznemu i innej problematyce oraz syste-
matyczny wzrost udzia³u materia³ów dotycz¹cych ¿ycia prywatnego
oraz reklamy i og³oszeñ. Zobaczmy jakie w tym zakresie przeobra¿enia
dotknê³y  czasopism  prywatnych  i  samorz¹dów  terytorialnych.

Pierwsze legalne prywatne inicjatywy prasowo-wydawnicze na szcze-
blu lokalnym pojawi³y siê dopiero w 1990 roku. W tych wydawnictwach
stosunkowo du¿o miejsca zajmowa³y przegl¹dy wydarzeñ, ciekawostki
oraz og³oszenia i reklama. Czasopisma samorz¹dów terytorialnych po-
œwiêca³y  tej  problematyce  mniej  uwagi.

Na tym przyk³adzie widaæ, jak bardzo pisma prywatne nastawione s¹
na sukces komercyjny, który zapewnia im przetrwanie na lokalnym rynku
prasowo-wydawniczym. Sukces ten gwarantuj¹ nie tylko dochody ze
sprzeda¿y czasopisma, ale nade wszystko wp³ywy z reklamy i og³oszeñ –
st¹d te¿ znaczny udzia³ tych materia³ów w ogólnej objêtoœci pism prywat-
nych. W wydawnictwach samorz¹dów terytorialnych kwestie dochodo-
woœci pisma s¹ problemem drugoplanowym. Licz¹ siê nie wp³ywy
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finansowe z dzia³alnoœci prasowo-wydawniczej, lecz ogólne znaczenie
i rola pisma w œrodowisku. Gazeta jest dla w³adz lokalnych swego rodzaju
spirytus movens i œrodkiem promocji ich dzia³alnoœci oraz budowania
w  spo³eczeñstwie  zaufania  do  miejscowej  w³adzy  i  jej  liderów.

W czasopismach prywatnych wœród poszczególnych kategorii tema-
tycznych dzia³u ¿ycie spo³eczne przodowa³y zagadnienia kulturalno-edu-
kacyjne. Ustêpowa³a im miêdzy innymi tematyka samorz¹du terytorialnego,
sport, turystyka, wypoczynek i rekreacja oraz humor i rozrywka. Du¿¹
czêœæ objêtoœci zajmowa³y reklama, program telewizyjny i og³oszenia.
Rozk³ad problematyki spo³ecznej jest podobny w obu kategoriach wydaw-
nictw. Przodowa³y informacje kulturalno-edukacyjne, dalej znajdowa³y siê
zagadnienia poœwiêcone funkcjonowaniu samorz¹dów terytorialnych.

Taki uk³ad struktury tematycznej w prasie samorz¹dów terytorialnych
jest zrozumia³y. Jest ona bowiem traktowana przez wiêkszoœæ wydawców
jako wzglêdnie efektywny œrodek komunikowania siê w³adz samorz¹do-
wych z mieszkañcami. St¹d te¿ odpowiednio du¿a czêœæ objêtoœci tych
tytu³ów jest zajêta przez problematykê samorz¹du terytorialnego jako in-
stytucji publicznej i oœrodka w³adzy lokalnej. Z drugiej zaœ strony ich
redakcje, maj¹c zapewnione œrodki finansowe na kontynuowanie wy-
dawnictwa, nie musz¹ a¿ tak bardzo zabiegaæ o czytelnika oraz o dodatko-
we dochody finansowe, pochodz¹ce g³ównie z reklamy i og³oszeñ. Sa-
morz¹dy terytorialne – jako wydawcy – s¹ w pewnym stopniu i pod
pewnym wzglêdem uniezale¿nione od odbiorców ich prasy. Dlatego
w swoich periodykach mog¹ poœwiêcaæ wiêcej miejsca problematyce
spo³ecznej – mniej interesuj¹cej potencjalnego czytelnika. Maj¹c zapew-
nione odpowiednie œrodki finansowe na realizacjê czasopisma, nie musz¹
tym samym zabiegaæ o wzglêdy potencjalnych reklamodawców i og³osze-
niodawców. W wydawnictwach samorz¹dów na czele znajdowa³a siê
oczywiœcie problematyka samorz¹dowa, a dalej miêdzy innymi kultura
i edukacja, sport, turystyka i rekreacja oraz gospodarka. W prasie sa-
morz¹dów terytorialnych zwracano wiêksz¹ uwagê na sprawy spo³ecz-
no-gospodarcze. Nastêpnie znajdowa³y siê miêdzy innymi reklama, historia
oraz  sprawy  „ró¿ne”.

Na podstawie wyników badañ mo¿na zauwa¿yæ, i¿ zawartoœæ pra-
sy lokalnej ewoluuje w kierunku obejmowania przez ni¹ w coraz wiê-
kszym stopniu zagadnieñ ¿ycia codziennego, w obrêbie których
dominuj¹ porady oraz materia³y dziennikarskie o zró¿nicowanym
zakresie tematycznym – g³ównie jednak o zasiêgu i charakterze lokal-
nym  oraz  reklama  i  og³oszenia.
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Sfera spo³eczna jest wypierana przez zagadnienia ¿ycia prywatnego,
rozrywkê i reklamê. W miejsce rozbudowanych – iloœciowo i jakoœciowo
– wiadomoœci i komentarzy z ró¿nych dziedzin ¿ycia, nauki i techniki
wstêpuj¹ materia³y reklamowe i promocyjne, og³oszenia, informacje ze
sportu oraz humor i rozrywka. Jest to nie tylko ilustracja okreœlonych in-
tencji dziennikarzy, zbieraj¹cych i przygotowuj¹cych materia³y prasowe
do druku, lub te¿ œwiadomej polityki redakcji (wydawcy) tych czasopism.
Ale nade wszystko próba odwzorowania w publikacjach prasowych po-
trzeb  i  oczekiwañ  zg³aszanych  przez  czytelników.

W badaniach poœwiêconych prasie lokalnej zwraca siê szczególnie
uwagê na odejœcie od tematyki politycznej, ekonomicznej oraz produkcyj-
nej, które s¹ wypierane przez problemy dotycz¹ce zwyk³ych ludzi15. Pod-
kreœla siê jednoczeœnie, i¿ na ogólny obraz prasy lokalnej decyduj¹cy
wp³yw maj¹ trzy rodzaje problematyki: spo³eczno-obyczajowa, kul-
turalna oraz sportowa, w których obrêbie szczególnie mocno akcen-
towana  jest  tematyka  historyczna16.

W prywatnej prasie komercyjnej zaczyna dominowaæ problema-
tyka przestêpczo-aferowa oraz sportowo-rozrywkowa i reklamo-
wo-og³oszeniowa, czego œwiadectwem jest wzrastaj¹cy udzia³ tych
grup tematycznych w ogólnej objêtoœci omawianych wydawnictw.

Natomiast w pismach samorz¹dów terytorialnych rolê wiod¹c¹
odgrywaj¹ informacje dotycz¹ce inicjatyw, roli i funkcji organów sa-
morz¹dowych, upodabniaj¹c tym samym te wydawnictwa do popu-
larnych  biuletynów  informacyjnych.

Summary

The Author explains that the research into local press is mainly concerned with the
departure from political, economic or manufacturing matters which are superseded by
the problems of ordinary people. It is usually emphasized that the general outlook of
local press is predominantly affected by three types of problems: social, cultural and
sporting, with a particular stress on the historical aspect. The private commercial press
is becoming dominated by issues concerning crime and scandals, sports and entertain-
ment, and advertising and announcements as evidenced by an increasing proportion of
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these topics in the total volume of publications under consideration. However, in mag-
azines which are produced by local governments the main topics concern the initia-
tives, importance and functions of local governments which makes these publications
resemble  popular  notice  bulletins.
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