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rancuska prasa codzienna z naukowego
punktu widzenia jest niezwykle interesującym polem badawczym. Wielokrotnie zwracano uwagĊ na wyjątkowoĞü jej rynku – pisaá
o niej Jean-Marie Charon, francuski medioznawca (socjolog mediów)1, wspominali takĪe polscy badacze francuskiego systemu medialnego, choü w naszym kraju media Francji
w ujĊciu systemowym są rzadko analizowane2.
OdrĊbnoĞü rynku francuskiej prasy codziennej jest wynikiem wspóáwystĊpowania wielu
czynników, spoĞród których najwaĪniejsze
wydają siĊ byü tradycja i mentalnoĞü Francuzów (szczególnie odmienne rozumienie roli
prasy codziennej) oraz ich ustrój gwarantujący

1

opiekĊ nad Ğrodkami przekazu3. Warto podkreĞliü, Īe opieka paĔstwa nad mediami ma
swoje Ĩródáo wáaĞnie w mentalnoĞci mieszkaĔców tego kraju4. Choü francuskie media są
pod wpáywem miĊdzynarodowych procesów
transformujących branĪĊ, to przede wszystkim
odbiorcy w sposób poĞredni lub bezpoĞredni
decydują o ksztaácie ich rynku.
Czytelnicy francuscy przy wyborze lektur
prasowych kierują siĊ wieloma czynnikami,
które wystĊpują takĪe w innych systemach –
jednak one nie są przedmiotem analizy. Artykuá
pokazuje tylko te preferencje czytelnicze5, które
przesądzają o odmiennoĞci systemu codziennej
prasy drukowanej we Francji.

J.M. Charon, La presse en France de 1945 à nos jours, Paris 1991; tenĪe, P. le Floch, La presse en ligne, Paris
2011; J.M. Charon, La presse quotidienne, Paris 2013; tenĪe, Les médias en France, Paris 2014.
2
B. Golka, System medialny Francji, Warszawa 2001; T. SáawiĔska, Prasa regionalna na nowe czasy? Historia sukcesu francuskiego przedsiĊbiorstwa prasowego Ouest-France, Kraków 2011; K. Gajlewicz, System medialny Francji [w:] Wybrane zagraniczne systemy medialne, red. J.W. Adamowski, Warszawa 2008, s. 129–175; taĪ,
Wspóáczesna prasa codzienna we Francji i jej problemy, „Studia Medioznawcze” 2009, nr 2, s. 82–104; H. Kurta,
A. Sáodkowska, Zarys historii prasy francuskiej, Warszawa 1966.
3
Chodzi tu miĊdzy innymi o subwencjonowanie mediów drukowanych. PaĔstwowa pomoc dla mediów francuskich nie jest przedmiotem sporów spoáecznych ani politycznych czy teĪ potyczek w programach wyborczych,
poniewaĪ jest ona pojmowana jako gwarancja pluralizmu mediów w republikaĔskiej Francji.
4
Chodzi tu o postrzeganie roli mediów i ich funkcji spoáecznych. Wydarzenia związane z zamachem na
redakcjĊ „Charlie Hebdo” w styczniu 2015 roku są jednym z przykáadów pokazujących, jak istotna dla tego spoáeczeĔstwa jest wolnoĞü sáowa i pluralizm mediów.
5
Preferencje czytelnicze są tu rozumiane szeroko, zarówno jako preferencje dotyczące ceny, formuáy (na
przykáad tej skierowanej do máodego czytelnika), zasiĊgu oraz sposobów dystrybucji pism.
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Tradycje czytelnicze a wspóáczesny
rynek prasy codziennej o zasiĊgu
ogólnokrajowym
Francuscy odbiorcy codziennej prasy ogólnokrajowej są przywiązani do swoich tradycyjnych tytuáów, które traktują jako rodzaj dobra
narodowego. NaleĪą do nich dzienniki, które
we francuskiej opinii publicznej są uznawane
za wiarygodne Ĩródáo informacji, a ich renoma
jest znana na caáym Ğwiecie. NaleĪą do nich
„Le Figaro” i „Le Monde”. Innymi „dobrami
narodowymi” są takie tytuáy, jak „Libération”,
„La Croix”, „L’Equipe” i „Les Echos”, a takĪe „L’Humanité” i „Aujourd’hui en France”.
Francuski rynek codziennej prasy drukowanej,
podobnie jak w innych krajach, od lat jest pogrąĪony w kryzysie. Przyczyn tego stanu rzeczy
jest wiele i wielokrotnie byáy one przedmiotem
analiz naukowych6.
Statystycznie kaĪdy Francuz od 15. roku Īycia czytaá w 2015 roku 1,3 gazety codziennej,
a 41 proc. spoáeczeĔstwa francuskiego siĊgaáo

przynajmniej po jeden dziennik. Czytelnikami
gazet, a takĪe wszystkich tytuáów prasowych,
byli przewaĪnie mieszkaĔcy miast. W domu
czytaáo prasĊ 68 proc. odbiorców, a tylko
6,6 proc. wykorzystywaáo w tym celu czas
wolny w Ğrodkach komunikacji miejskiej. Wart
odnotowania jest fakt, Īe w 2015 roku czytelnictwo prasy codziennej na tabletach i smartfonach wzrosáo o prawie o 8,5 proc. w sektorze
prasy ogólnokrajowej oraz o 3,7 proc. w sektorze dzienników regionalnych7. W podziale na
páeü nie widaü duĪych róĪnic, bowiem podobne
proporcje moĪna zauwaĪyü takĪe w innych krajach Europy (tabela 2).
Spore znaczenie dla czytelnictwa w 2015
roku miaáa digitalizacja wydaĔ nie tylko ze
wzglĊdu na áatwą i mobilną formĊ konsumpcji
prasy, ale takĪe z uwagi na cenĊ8. Dla máodego pokolenia cena prasy jest za wysoka, podczas gdy wydania online są taĔsze od wydaĔ
drukowanych (co moĪna stwierdziü po analizie cenników zamieszczonych na stronach in-

Tabela 1. Nakáady francuskiej prasy ogólnokrajowej w roku 2015
Pozycja

Tytuá

Nakáad

Wzrost i spadek (w proc.)

1.

„Le Figaro”

311 326

-0,95

2.

„Le Monde”

267 897

-1,91

3.

„L’Equipe” Edition Générale

223 681

1,76

4.

„Aujourd’hui en France”

138 999

-6,22

5.

„Les Echos”

126 645

1,18

6.

„La Croix”

92 280

-0,93

7.

„Libération”

88 395

-5,74

8.

„L’Humanité”

36 931

-3,31

9.

„International New York Times”

16 220

-3,84

ħródáo: Classement presse quotidienne nationale 2015, http://www.acpm.fr/Chiffres/La-Presse/La-PressePayante/Presse-Quotidienne-Nationale# [dostĊp: 24.03.2016]

6

Pisaá o tym juĪ wczeĞniej Bartáomiej Golka, tegoĪ, System medialny…, dz. cyt., s. 139.
AudiPresse One 2014/2015, http://www.audipresse.fr/node.php?id=1220 [dostĊp: 13.05.2016].
8
We Francji z roku na rok moĪna zaobserwowaü coraz wiĊksze zainteresowanie cyfrową dystrybucją artykuáów prasowych. Cytowane raporty AudiPresse One i Reuters Digital News Report pokazują, Īe nie tylko wzrasta
liczba wydaĔ na smartfony, tablety, ale takĪe roĞnie popularnoĞü platform cyfrowych, na których dziennikarze
róĪnych mediów (w tym dzienników) piszą komentarze na tematy aktualne (np. Mediapart).
7
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Tabela 2. Czytelnictwo prasy codziennej wedáug páci w 2015 roku (w tys.)
Dzienniki

àącznie

MĊĪczyĨni

Kobiety

Regionalne

9151

8894

18 045

Ogólnokrajowe

6634

4745

11 379

Ogólnokrajowe páatne

5155

3024

8179

Ogólnokrajowe gratisowe

2507

2343

4850

ħródáo: AudiPresse One 2014/2015, http://www.audipresse.fr/node.php?id=1220 [dostĊp: 13.05.2016]

ternetowych liderów rynku prasy codziennej).
Nie dziwi wiĊc fakt, Īe w 2015 roku aĪ 81 proc.
uĪytkowników wydaĔ online stanowiáa ich najmáodsza grupa – w wieku 15–34 lat9. Ten wynik
byáby moĪliwy do osiągniĊcia juĪ wczeĞniej,
lecz wydawcy prasowi doĞü póĨno dostrzegli
preferencje máodych odbiorców (subwencje
uĞpiáy czujnoĞü wydawców i przeprowadzano
zbyt maáo badaĔ). Jak wynika z badaĔ AudiPresse One, aĪ 44 proc. uĪytkowników czytaáo
prasĊ w formie cyfrowej (trzeci kwartaá 2015
roku) w stosunku do 24 proc. w tym samym
okresie rok wczeĞniej10. Jest to efekt zwrócenia
uwagi na czytelnika, który preferuje moĪliwoĞü
konsumowania prasy w kaĪdej sytuacji i formie
(tablet i smartfon są wygodniejsze w uĪyciu).
Choü od 2004 roku francuskie dzienniki ogólnokrajowe, a potem regionalne, zmniejszyáy
swój format drukowany z berliĔskiego na kompaktowy, to jednak wersja na urządzenia mobilne jest wygodniejsza, szczególnie dla máodych odbiorców. Problemem dla czytelników
francuskiej prasy codziennej jest wspomniana
wczeĞniej cena, wygórowana w stosunku do
jej odpowiedników w innych krajach Europy.
Dzienniki we Francji kosztują 0,80–2 EUR
(2 EUR – „Le Monde”), podczas gdy np. niemiecki „Frankfurter Allgemeine Zeitung” czy
wáoski „Corriere della Serra” moĪna kupiü za

9

1,5 EUR. Obecna cena prasy francuskiej jest
wynikiem drogiego i maáo innowacyjnego systemu produkcji i kolportaĪu prasy.
Dodatkowym dylematem dla redakcji tytuáów codziennych powinna byü formuáa, która
byáaby atrakcyjna dla máodego czáowieka. Nadmiar polityki w publikowanych treĞciach, a takĪe dáugie artykuáy są powodem zadowolenia dla
starszych odbiorców, lecz máodzi czytelnicy,
zafascynowani nowymi technologiami i amerykaĔską kulturą (szczególnie rozrywkową),
nie podzielają ich zdania. Eveno zwraca uwagĊ
takĪe na brak niezaleĪnoĞci i nieszczeroĞü francuskich dziennikarzy, widoczne w tekstach, co
równieĪ jest przyczyną odchodzenia czytelników od prasy (dzieje siĊ tak równieĪ w innych
krajach rozwiniĊtych demokracji)11. Znalezienie
záotego Ğrodka jest trudnym zadaniem, przed
którym stoją gáównie dzienniki regionalne, ale
takĪe i gazety ogólnokrajowe.

RóĪnorodnoĞü rynku jako wyraz
preferencji czytelniczych
Przywoáywany juĪ wczeĞniej Golka zauwaĪyá,
Īe cechą charakterystyczną rynku francuskiego
jest zróĪnicowanie polityczne i wysoki poziom
prasy12. TezĊ tĊ potwierdza Charon, zwracając
uwagĊ na pluralizm prasy codziennej bĊdącej
odzwierciedleniem tradycyjnej kiedyĞ prasy

AudiPresse One 2014/2015, http://www.audipresse.fr/node.php?id=1220 [dostĊp: 13.05.2016].
TamĪe.
11
P. Eveno, La presse, Paris 2010, s. 84.
12
B. Golka, System medialny…, dz. cyt., s. 139.
10
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partyjnej13. Podobnego zdania jest Francis Balle, dla którego dzienniki francuskie są zróĪnicowane nie tylko pod wzglĊdem politycznym, ale
i tematycznym14. Francuscy odbiorcy mają do
wyboru zarówno tytuáy centroprawicowe („Le
Figaro”), jak i centrolewicowe („Le Monde”,
„Libération”), katolickie („La Croix”), propagujące idee Francuskiej Partii Komunistycznej
(„L’Humanité”), sportowe („L’Equipe”) czy
ekonomiczne („Les Echos”). Trzeba jednak
zaznaczyü, Īe w Europie jest kilka krajów (np.
Niemcy, Wielka Brytania), które mogą konkurowaü z Francją pod wzglĊdem róĪnorodnoĞci
prasy drukowanej (zarówno codziennej, jak
i periodycznej), jednak to ona jest w grupie liderów.
Warto dodaü, Īe wyniki badaĔ przeprowadzonych pod kierownictwem Daniela Hallina
i Paolo Manciniego wskazują, Īe francuskie
media charakteryzuje wysoki poziom paralelizmu politycznego15. Dominacja sfery politycznej nad mediami, która narodziáa siĊ po II wojnie Ğwiatowej we Francji, jest widoczna takĪe
dziĞ, szczególnie w prasie codziennej. Obaj
autorzy zwracają uwagĊ na fakt, Īe „gazety reprezentują odrĊbne tendencje polityczne, czego odzwierciedleniem są róĪnice w poglądach
politycznych czytelników”16. Cytowany w ich
opracowaniu Pierre Albert, historyk prasy francuskiej, podkreĞla, Īe „dziennikarstwo francu-

13
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skie zawsze koncentrowaáo siĊ w wiĊkszym
stopniu na wyraĪaniu opinii niĪ na obserwacji:
kronika i komentarz mają w nim pierwszeĔstwo
przed podsumowaniem wydarzeĔ i reportaĪem.
Przedstawianie idei jest uwaĪane za niemniej
istotne niĪ relacjonowanie faktów”17.
W przypadku prasy codziennej róĪnorodnoĞü jest sztucznie podtrzymywana przez system subwencji. Wiele tytuáów regionalnych
i ogólnokrajowych (np. „L’Humanité” czy
„Libération”) dawno przestaáoby siĊ ukazywaü, gdyby nie Þnansowa pomoc paĔstwa.
Interesujący wydaje siĊ fakt, Īe stosunkowo
nieliczne grupy spoáeczne sprzeciwiają siĊ takiemu pojmowaniu pluralizmu prasy18. System
medialny jest dla francuskich czytelników noĞnikiem tradycji i toĪsamoĞci narodowej, ze
szczególnym uwzglĊdnieniem opiniotwórczej
roli prasy codziennej19. Warto zaznaczyü, Īe
dla oszczĊdnych Francuzów kaĪdy dodatkowa
pozycja w budĪecie Republiki potraÞ budziü
zdecydowany sprzeciw, którego przejawami
są strajki i manifestacje20. Tymczasem subwencjonowanie prasy nigdy nie byáo przedmiotem
niezadowolenia spoáecznego, stanowi ona bowiem dla Francuzów nie tylko jeden z Þlarów
demokracji, ale takĪe jest rodzajem promocji
kraju za granicą. Dodatkowo, oprócz radia, to
wáaĞnie do dzienników Francuzi mają najwiĊksze zaufanie (jest to aĪ 49 proc. respondentów

J.M. Charon, La presse quotidienne, Paris 2013, s. 37–39.
F. Balle, Médias & sociétés, Paris 2013, s. 78.
15
Patrz: D.C. Hallin, P. Mancini, Systemy medialne. Trzy modele mediów i polityki w ujĊciu porównawczym,
przeá. M. Lorek, Kraków 2007.
16
TamĪe, s. 98.
17
P. Albert, La presse française, Paris 1983 [za:] D.C. Hallin, P. Mancini, Systemy medialne…, dz. cyt.,
s. 98–99.
18
Takie gáosy pojawiają siĊ tylko od czasu do czasu w debatach konserwatywnych liberaáów, na przykáad w portalu Contrepoints – por. A. Vintray, Aides à la presse: les chiffres, https://www.contrepoints.org/
2012/10/26/102090-subventions-aides-presse-les-chiffres [dostĊp: 7.05.2016].
19
Debaty polityczne i dyskusje na temat paĔstwa są elementem toĪsamoĞci narodowej, a jej noĞnikiem jest
prasa codzienna, por. La presse française, http://www.french.hku.hk/dcmScreen/lang3033/lang3033_presse.htm
[dostĊp: 24.03.2016].
20
Patrz: C. Dehesdin, D’où vient la culture de grève en France?, http://www.slate.fr/story/29471/francaisfont-tout-le-temps-greve-manifestation [dostĊp: 24.03.2016].
14
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przebadanych na reprezentatywnej grupie) i od
kilku lat utrzymuje siĊ ono na podobnym poziomie, podczas gdy zaufanie do mediów elektronicznych spada (w przypadku internetu zaufanie
wynosi 35 proc.)21.

Prasa bulwarowa a pojmowanie
przez czytelników roli prasy
codziennej
Przed II wojną Ğwiatową Francja miaáa rozwiniĊty rynek prasy bulwarowej. Medioznawcy
francuscy podkreĞlają, Īe po jej zakoĔczeniu
nastąpiáy ogromne zmiany spoáeczne, które
przyniosáy spadek zainteresowania tabloidami22. Na bulwarach paryskich (Les Grands
Boulevards – stąd okreĞlenie prasa bulwarowa) nie spotyka siĊ juĪ gazeciarzy, poniewaĪ
zmieniá siĊ zarówno sposób dystrybucji prasy,
jak i preferencje czytelnicze Francuzów. Zdaniem Mirelle Thibault wspóáczeĞni francuscy
odbiorcy dzienników nie zaakceptowaliby prasy bulwarowej rodem z Niemiec czy Wielkiej
Brytanii: „Metody stosowane w niemieckich
czy brytyjskich dziennikach bulwarowych
naganiają klientelĊ – nagie zdjĊcia, kronika
wypadków, skandale – ale ich wartoĞü zbudowana jest na podtrzymywaniu przyzwyczajeĔ
czytelników wychowanych na telewizji i internecie”23.
Patrick Eveno przypomina, Īe po II wojnie Ğwiatowej próbowano przywróciü ten typ
prasy w postaci „France-Soir” czy „Le Parisien Libéré”24. Czytelnicy nie zaakceptowali
jednakĪe Īadnego z tych tytuáów, w efekcie

21
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czego pierwszy przestaá siĊ ukazywaü w 2012
roku, a drugi w 1986 zmieniá nazwĊ na „Le
Parisien”, co wiązaáo siĊ takĪe z przyjĊciem
innej formuáy wydawniczej. Eveno podkreĞla,
Īe przyczyną znikniĊcia tych dzienników byáa
nieumiejĊtnoĞü dostosowania siĊ do zmieniającej siĊ rzeczywistoĞci medialnej, w której
gáówną rolĊ, jako podstawowe Ĩródáo rozrywki
Francuzów, odgrywa telewizja25. Stwierdza on
takĪe: „W Wielkiej Brytanii w przypadku »The
Sun« czy w Niemczech w przypadku »Bilda«
prasa popularna zajmuje siĊ seksem, skandalem i sportem, co pozwala na utrzymanie wiernej i rosnącej publicznoĞci, która nie znajduje
dla siebie propozycji w telewizji”26.
MoĪna po czĊĞci polemizowaü z tezą Eveno, poniewaĪ niemiecka telewizja, szczególnie
jej komercyjna czĊĞü, zawiera w swojej ofercie
propozycje dotyczące seksu i sportu oraz epatujące skandalem. Komparatystyczna analiza
jakoĞciowa ramówek komercyjnych stacji francuskich i niemieckich wypada na niekorzyĞü
RFN27, dowodząc tym samym, Īe Francuzi preferują rozrywkĊ w innym stylu (wiĊcej dyskusji,
muzyka i seriale oraz programy spoáeczne) niĪ
Niemcy. Zatem nie oznacza to, Īe brak prasy
bulwarowej we Francji jest rekompensowany
programami o niskiej merytorycznie jakoĞci
w telewizji.
Dodatkowo warto zaznaczyü, Īe francuscy
medioznawcy, przyzwyczajeni do wysokiego merytorycznie poziomu codziennej prasy
francuskiej, doĞü czĊsto uĪywają okreĞlenia
„prasa popularna” (we Francji jest to synonim

E. Giuliani, Des Français conscients et inquiets face à la crise de la presse, http://www.la-croix.com/Culture/Medias/Des-Francais-conscients-et-inquiets-face-a-la-crise-de-la-presse-_NG_-2013-01-21-901906 [dostĊp:
24.03.2016]; V. Robert, La presse en France et en Allemagne. Une comparaison des systèmes, Paris 2011, s. 9.
22
J.M. Charon, La presse..., dz. cyt., s. 39–41; F. Balle, Médias..., dz. cyt., s. 80–81, P. Eveno, La presse...,
dz. cyt., s. 48.
23
M. Thibault, Comprendre les medias, Paris 2005, s. 18.
24
P. Eveno, La presse..., dz. cyt., s. 48.
25
TamĪe.
26
TamĪe.
27
Autorka artykuáu porównaáa ramówki siedmiu dni, w tym samym okresie, stacji TF1 i RTL.
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Tabela 3. Czytelnictwo prasy gratisowej i ogólnokrajowej we Francji w 2015 roku
Typ prasy

Liczba tytuáów

Czytelnictwo (w mln)

Dzienniki ogólnokrajowe

8

8,1

Dzienniki gratisowe

2

4,8

ħródáo: Classement Presse Quotidienne Nationale; Classement Presse Quotidienne Régionale, ww.acpm.fr,
[dostĊp: 5.05.2016]; AudiPresse One 2014/2015, http://www.audipresse.fr/node.php?id=1220&elementid=
2146 [dostĊp: 5.05.2016]

prasy bulwarowej) w stosunku do regionalnego dziennika „Le Parisien”, porównując go
z „Bildem” lub „The Sun”28. NaleĪy to uznaü
za nieporozumienie, poniewaĪ bulwarówki niemieckie i brytyjskie są agresywne oraz
emocjonalne w sposobie przekazywania informacji, inna takĪe jest ich tematyka. Francuski
„Le Parisien” najbardziej przypomina amerykaĔski dziennik „USA Today”, którego formuáa jest oparta na infotainment, rozrywce, pogodzie i human story, a seks, nagoĞü i plotki nie
są tematami dominującymi. Ponadto trudno
jednoznacznie powiedzieü, dlaczego najwybitniejsi medioznawcy francuscy, tacy jak Francis
Balle, mający na swoim koncie liczne badania
komparatystyczne związane z innymi systemami medialnymi29, klasyÞkują „Bild” i „Le
Parisien” do tej samej grupy dzienników.
Francuscy czytelnicy prasy codziennej nie
akceptują na jej áamach rozrywki w stylu brytyjskim czy niemieckim. Podobnie jak w Hiszpanii, dzienniki we Francji speániają rolĊ kreatora opinii publicznej w zakresie spraw politycznych, ekonomicznych i spoáecznych. Ich
zdaniem rozrywkowa funkcja tych mediów nie
powinna dominowaü.
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Prasa gratisowa dla nowych
czytelników we Francji
Pewnego rodzaju namiastką prasy popularnej
jest ciesząca siĊ duĪym zainteresowaniem codzienna prasa gratisowa. Jej pojawienie siĊ na
rynku francuskich dzienników w lutym 2002
roku wypeániáo lukĊ, która powstaáa po znikniĊciu tytuáów bulwarowych w latach 40. ubiegáego wieku. Przybraáa ona we Francji duĪo lĪejszą formuáĊ niĪ páatne odpowiedniki; nie moĪna
nazwaü jej prasą elitarną, ale moĪna zaobserwowaü jej wpáyw na opiniĊ publiczną, szczególnie
lokalną30. W 2015 roku w sektorze prasy gratisowej byáy dwa tytuáy („20 Minutes” i „Direct
Matin”), a dzienników ogólnokrajowych byáo
osiem. Te proporcje nie miaáy odzwierciedlenia
w czytelnictwie – w sektorze prasy gratisowej
w stosunku do liczby tytuáów byáo ono bowiem
wyĪsze (tabela 2.).
Jean-Marie Charon twierdzi, Īe sukces prasy
gratisowej wynika z chĊci zaspokojenia potrzeb
i wraĪliwoĞci francuskich czytelników, które
realizują siĊ przez prostotĊ ekspozycji tematu,
klarownoĞü makiety oraz áatwoĞü poruszania
siĊ czytelnika po piĞmie31. Artykuáy są krótkie,
zwiĊzáe i bogato ilustrowane32. Format zostaá

P. Eveno, La presse..., dz. cyt., s. 48; F. Balle, Médias..., dz. cyt., s. 79.
Trzeba tu wymieniü wielokrotnie wznawianą ksiąĪkĊ F. Balle Médias & sociétés.
30
I tu ponownie warto zauwaĪyü, Īe choü tacy francuscy medioznawcy, jak Patrick Eveno, zaliczają francuskie dzienniki gratisowe do prasy bulwarowej (popularnej), to te tytuáy mają jednak wiĊksze aspiracje i metody
przyciągania uwagi czytelników niĪ odbiorcy „The Sun”, „Bilda” czy „Faktu”; por. P. Eveno, La presse, dz. cyt.,
s. 49.
31
J.M. Charon, La presse..., dz. cyt., s. 47.
32
TamĪe.
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Wpáyw preferencji czytelników na rozwój francuskiego rynku wspóáczesnej prasy codziennej
oparty na koncepcji bliskoĞci redakcji z czytelnikiem, zarówno w sferze opisywania wydarzeĔ
(spraw), które dotyczą jego najbliĪszego otoczenia, jak i kontaktu z odbiorcą (interaktywnoĞü
wyraĪa siĊ w takich rubrykach, jak na przykáad
Pytanie dnia).
Informacje powinny mieü dla czytelnika
praktyczne zastosowanie33. Na przykáad dziennik „Direct Matin” w swoich edycjach lokalnych realizuje tĊ zasadĊ, podając np. informacje
o utrudnieniach komunikacyjnych w związku
z remontem trakcji kolejowej w Bordeaux34.
Gazeta „20 Minutes” ma rubrykĊ Infos-Services, w której czytelnik moĪe znaleĨü informacje
lokalne, np. gdzie w Lyonie moĪna uzyskaü pomoc przy wypeánianiu deklaracji podatkowej35.
Taką tematykĊ trudno jest poruszaü w pismach
o zasiĊgu ogólnokrajowym, dlatego gratisowe
tytuáy postawiáy na liczne edycje lokalne ukazujące siĊ w duĪych miastach (edycje „20 Minutes”: Bordeaux, Lille, Lyon, Marsylia, Montpellier, Nantes, Nicea, ParyĪ, Renes, Strasburg,
Tuluza; edycje „Direct Matin”: Bordeaux, Lille,
Lyon, Provence, Montpellier, Grand Quest –
Normandia, Bretania, Kraj Loary, a takĪe Lazurowe WybrzeĪe, Strasburg, Tuluza). Przyciągają
one uwagĊ odbiorców, poniewaĪ áączą w sobie
trzy elementy: gratisowa formuáa, informacje
ogólnokrajowe, ale z przewagą informacji lokalnych. Niestety, pojawienie siĊ prasy gratisowej w istotny sposób pogáĊbiáo kryzys ogólnokrajowych dzienników páatnych (nie zmieniáo
to jednak zaufania odbiorców). CzĊĞü czytelników wybraáa bezpáatny model gazety, który dostarczyá im informacji, choü w duĪym stopniu
ograniczonej.
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Nakáady gratisowej prasy drukowanej wzrastaáy z roku na rok, a silna konkurencja doprowadziáa do duopolu w sektorze dzienników
gratisowych. Wydawcy prasowi początkowo
mieli nadziejĊ, Īe „20 Minutes” i „Direct Matin” nie bĊdą konkurowaáy z prasą elitarną, lecz
nie mieli racji36. Na początku 2016 roku oba tytuáy gratisowe, z licznymi edycjami lokalnymi,
miaáy nakáad w wysokoĞci po okoáo 900 tys. egzemplarzy kaĪdy, podczas gdy „Ouest-France”
– najwiĊkszy pod wzglĊdem nakáadu dziennik
páatny – osiągaá niecaáe 700 tys. Trzeba jednak
podkreĞliü, Īe zaleĪnoĞü od reklamodawców
oraz brak subwencji powodują, Īe rynek prasy
gratisowej jest niestabilny (widaü duĪą rotacjĊ
tytuáów i zmiennoĞü nakáadów na przestrzeni
lat).
Tabela 4. Nakáad codziennej prasy gratisowej
(styczeĔ 2016)
Tytuá

Nakáad*

„20 Minutes”

942 653

„Direct Matin”

896 460

* Suma wszystkich edycji.
ħródáo: Presse Gratuite d’Information, http://www.
acpm.fr/Chiffres/La-Presse/La-Presse-Gratuite/Presse-Gratuite-d-Information-a-Diffusion-CertiÞee [dostĊp: 31.03.2016]

Preferencje czytelników takĪe w sektorze
prasy gratisowej stanowią czynnik determinujący rozwój tego rynku. Jest to jedna z nielicznych gaáĊzi rynku dzienników, która przyciąga
nowych czytelników, nawet tych, którzy do tej
pory nie czytali prasy regularnie lub w ogóle37.
PoĞród jej odbiorców moĪna znaleĨü grupĊ máo-

TamĪe.
„Editions PDF”, http://www.directmatin.fr/editions-pdf [dostĊp: 6.05.2016].
35
„20 Minutes en PDF”, http://www.20minutes.fr/pdf/lyon/2016-05-11 [dostĊp: 11.05.2016].
36
Powstanie tytuáu „Direct Matin” jest wynikiem konkurowania prasy gratisowej z páatną. ZagroĪeni wydawcy postanowili zainwestowaü w powstanie tytuáu utrzymującego siĊ tylko z reklam. „Direct Matin” w 30 proc.
naleĪy do grupy „Le Monde”, wydawcy páatnego i prestiĪowego dziennika „Le Monde”.
37
F. Balle, Médias..., dz. cyt., s. 97.
34
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dych ludzi, którzy stanowią okoáo poáowy odbiorców tego typu pism38.
Problemem dla francuskich mediów wydaje
siĊ fakt, Īe ukazują siĊ one w kraju silnie scentralizowanym. Prawie caáa aktywnoĞü ekonomiczno-polityczna koncentruje siĊ w ParyĪu,
a co za tym idzie, takĪe najpopularniejsze tytuáy prasowe mają swoją siedzibĊ w tym mieĞcie.
Wiele z nich opisuje FrancjĊ z perspektywy stolicy, co moĪe teĪ byü powodem spadającego zainteresowania tą branĪą mediów poza rejonem
paryskim. Kompromisową ofertĊ dla czytelników i wydawców moĪe zatem stanowiü prasa
gratisowa. Niemniej jednak kluczem do trwaáego sukcesu jest nie tylko formuáa dziennika,
ale przede wszystkim sposób zarządzania nim
i konwergencja tytuáu z innymi mediami i platformami wymiany treĞci. SpoĞród caáego sektora prasy codziennej taki sukces osiągnąá tylko
regionalny páatny tytuá „Ouest-France”.

Problemy wspóáczesnej prasy
lokalnej i regionalnej
Przez wiele lat prasa lokalna i regionalna byáa
w zdecydowanie lepszej sytuacji niĪ tytuáy
ogólnokrajowe. Golka twierdzi, Īe wynikaáo to
z lokalnego patriotyzmu, przywiązania reklamodawców do tytuáu oraz praktycznie monopolistycznej pozycji wiĊkszoĞci tytuáów39. Na
rynku lokalnym prasa drukowana przez wiele
lat nie miaáa konkurenta w postaci rozwiniĊtego
systemu telewizji, poniewaĪ ten rynek jest dopiero budowany, gáównie dziĊki upowszechnieniu internetu40. Czytelnicy zatem nie tyle byli
przyzwyczajeni do tytuáów regionalnych i ich
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edycji lokalnych, ile siĊgali po nie ze wzglĊdu
na brak innych moĪliwoĞci pozyskania wiadomoĞci z okolicy (radio lokalne i regionalne byáo
zdominowane przez muzykĊ).
Obecnie rynek francuskich dzienników regionalnych jest nadal jednym z najbardziej rozwiniĊtych w Europie, zarówno pod wzglĊdem
nakáadów, jak i liczby tytuáów (np. we Wáoszech, Hiszpanii i Belgii liczba tytuáów dzienników regionalnych jest dwa razy mniejsza,
a w Portugali i w Wielkiej Brytanii – cztery razy)41. Pomimo tego jest on pogrąĪony w recesji,
a malejąca z roku na rok sprzedaĪ wydaje siĊ
byü niepokojącą, bo staáą tendencją. Czytelnicy powoli odchodzą od tytuáów lokalnych na
rzecz mediów elektronicznych, dających treĞci
bardziej praktyczne i nowoczeĞniejsze w formie, dystrybuowane takĪe mobilnie. WiĊkszoĞü
dzienników obecnych na rynku regionalnym,
poza kilkoma wyjątkami, pomimo subwencji
Republiki Francuskiej ma problemy z przyciągniĊciem czytelników. Po II wojnie Ğwiatowej
ukazywaáo siĊ we Francji okoáo 150 tytuáów,
podczas gdy dziĞ jest ich okoáo 6042.
W związku z brakiem konkurencji rynek
regionalnej prasy codziennej w najmniejszym stopniu, w porównaniu z resztą sektora,
uwzglĊdniaá potrzeby i preferencje czytelników.
Powolne spadki zainteresowania rekompensowano pieniĊdzmi z subwencji. W 2011 roku
zwracano uwagĊ na taki fakt: „Poszczególne
gazety paryskie kupowane są przez bardziej
homogeniczne grupy; tytuáy regionalne są natomiast kierowane do wszystkich mieszkaĔców
danego regionu”43.

TamĪe.
B. Golka, System medialny…, dz. cyt., s. 149.
40
K. Gajlewicz-Korab, PrzyszáoĞü francuskiego sektora mediów publicznych w dobie funkcjonowania TNT na
przykáadzie France Télévision, „Studia Medioznawcze” 2014, nr 2, s. 86.
41
G. Mermet, Francoscopie. Tout sur les Français, Paris 2013, s. 479.
42
A. Dufour, La presse quotidienne régionale, un secteur en crise?, http://www.la-croix.com/Culture/Medias/
La-presse-quotidienne-regionale-un-secteur-en-crise-2015-03-30-1297025 [dostĊp: 24.03.2016].
43
T. SáawiĔska, Prasa regionalna…, dz. cyt., s. 58. „Paryskie” są rozumiane jako synonim prasy ogólnokrajowej.
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Ogólnokrajowy rynek prasy jest zdywersyÞkowany zarówno pod wzglĊdem tematycznym
(pisma sportowe, ekonomiczne), jak i polityczno-ideologicznym (o proÞlu centroprawicowym, centrolewicowym, katolickim). Pozwala
to czytelnikowi dokonaü wyboru, którego nie
mają odbiorcy prasy regionalnej.
Obserwowana wspóáczeĞnie záa koniunktura wynika przede wszystkim z problemów
z dystrybucją oraz formuáą pism. Dystrybucja,
jak pisze Teresa SáawiĔska, jest piĊtą achillesową francuskiej prasy: „Dystrybucja jest jednym
z najwaĪniejszych elementów wpáywających na
przetrwanie dziennika. Nawet najbardziej interesujący pod wzglĊdem zawartoĞci tytuá prasowy
nie przetrwa, jeĞli nie bĊdzie dostarczony na czas
do wszystkich punktów sprzedaĪy. A jeĞli nawet
dystrybucja bĊdzie odpowiednia, jednak zbyt
kosztowna, dziennik równieĪ nie przeĪyje”44.
Dominującym sposobem dystrybucji prasy we Francji jest sprzedaĪ kioskowa, podczas
gdy modelem o znacznie wiĊkszym wpáywie
na wzrost czytelnictwa byáaby prenumerata lub
dystrybucja przez roznosicieli (to dziĊki tym
dwóm ostatnim formom takie kraje jak Japonia
czy Niemcy cechuje wysoki wskaĨnik czytelnictwa)45. W porównaniu z prasą ogólnokrajową
dzienniki regionalne lepiej sobie radziáy z dystrybucją, dziĊki wáasnym punktom sprzedaĪy
i wáasnemu transportowi46. Prenumerata, choü
jest dogodną formą, nie przynosiáa oczekiwanych rezultatów, poniewaĪ nawet w zasiĊgu
regionalnym miaáa ona opóĨnienia w dostawie,
wiĊc czytelnicy z niej rezygnowali. Ponadto pra-
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wo Bicheta wprowadziáo spóádzielczy charakter
rozpowszechniania prasy, który miaá chroniü
wolnoĞü prasy i równoĞü poszczególnych tytuáów na rynku47. Jednak, jak podkreĞla SáawiĔska, nie tylko nie przyniósá on spodziewanych
korzyĞci, ale jeszcze przyczyniá siĊ do powstania quasi-monopoli na rynku dystrybucji48.
Rozpowszechnianie jest istotną czĊĞcią ceny
gazety, dlatego bez subwencji czytelnicy przestaliby kupowaü dzienniki lokalne, szczególnie
w sytuacji zaostrzającej siĊ konkurencji na rynku
wiadomoĞci lokalnych. Warto jednak zaznaczyü,
Īe tytuáy regionalne naleĪą do jednych z najtaĔszych na rynku prasy drukowanej, co do tej
pory byáo czynnikiem determinującym wybory
odbiorców i gwarantem stabilizacji w tym sektorze (duĪo niĪsze koszty tworzenia informacji niĪ
w przypadku dzienników ogólnokrajowych)49.
Innym problemem prasy regionalnej jest brak
ĞwieĪej formuáy wydawniczej (uwzglĊdniającej potrzeby máodego czytelnika), a takĪe zapóĨnienie technologiczne. Powodem tego byáo,
jak juĪ wspomniano, funkcjonowanie przez lata
w warunkach prawie caákowitego monopolu.
Tymczasem rozwój internetu, a co za tym idzie
mediów spoáecznoĞciowych i innych form dystrybuowania treĞci, przyczyniá siĊ do traktowania
prasy regionalnej jako reliktu przeszáoĞci. Dopiero znaczący spadek nakáadów w ostatniej dekadzie (któremu nie byáy w stanie przeciwdziaáaü
subwencje) uzmysáowiáy wydawcom potrzebĊ
wprowadzenia reform – od redukcji liczby pracowników począwszy, na zmianach w dystrybucji i na digitalizacji koĔcząc. Problem ten nie do-

TamĪe, s. 74.
TamĪe.
46
TamĪe.
47
Prawo Roberta Bicheta (poseá w latach 1945–1958), uchwalone 2 kwietnia 1947 roku i nowelizowane m.in.
w 2011 roku, wprowadziáo trzy gáówne zasady dotyczące dystrybuowania prasy: wolnoĞü dystrybucji prasy drukowanej; moĪliwoĞü dystrybucji prasy przez samego wydawcĊ lub spóádzielniĊ wydawców; zobowiązanie edytora o wyborze dystrybutora i akceptacji reguá dziaáania oraz podejmowania decyzji. Ustawa znosiáa monopol
Republiki na dystrybucjĊ prasy.
48
T. SáawiĔska, Prasa regionalna…, dz. cyt., s. 75.
49
F. Balle, Médias..., dz. cyt., s. 84.
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tknąá jedynie kilku regionalnych gazet codziennych („Le Parisien”, „Le Dauphiné Libéré”), ze
wspominanym juĪ „Ouest-France” na czele.

„Ouest-France”
– koncepcja proximité
Dziennikiem, który od lat czyni francuski system medialny bardziej specyÞcznym na tle innych, jest regionalny dziennik „Ouest-France”.
Tytuá ukazuje siĊ od 1944 roku w zachodniej
Francji (Bretania, Normandia, Kraj Loary)50
i jest wydawany jest przez spóádzielniĊ wydawców SIPA-Ouest specjalizującej siĊ w mediach
lokalnych i regionalnych. Ona równieĪ wydaje
niedzielną edycjĊ gazety „Dimanche OuestFrance”, która – podobnie jak „Ouest-France”
– nie ma wyraĨnych poglądów politycznych,
choü moĪna zaobserwowaü pewne zbliĪenie
z prawą stroną sceny politycznej.
Nakáad „Ouest-France” w 2015 roku wynosiá 696 098 egzemplarzy51, co dwukrotnie
przewyĪszaáo nakáad dziennika ogólnokrajowego „Le Figaro”, który zajmuje drugie miejsce
(311 326 egz.)52. Tytuá jest nie tylko liderem
pod wzglĊdem sprzedaĪy, ale i czytelnictwa, bo
z dzienników ogólnokrajowych podobny wynik
odnotowaáy tylko „L’Equipe” i „Le Monde”,
których zasiĊg jest nieporównywalnie wiĊkszy53 („Ouest-France” jest rozpowszechniany
na jednej siódmej obszaru kraju)54.
Tak masowe przywiązanie czytelników
do „Ouest-France” moĪna táumaczyü przede
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Tabela 5. Czytelnictwo „Ouest-France” w porównaniu z tytuáami prasy ogólnokrajowej
w 2015 roku
Tytuáy prasowe

Liczba
czytelników
(w tys.)

„Ouest-France”
„Le Parisien” /
„Aujourd’hui en France”

2481
2416*

„L’Equipe”

2275

„Le Monde”

2231

„Le Parisien”

1740

„Le Figaro”

1553

„Libération”

950

„Les Echos”

572

„La Croix”

454

„L’Humanité”

369

* Liczba czytelników áącznie.
ħródáo: AudiPresse One 2014/2015, http://www.
one20142015resultats.com/ParFamille.html [dostĊp:
3.04.2016]

wszystkim idealnym, jak na warunki francuskich mediów, wyczuciem potrzeb audytorium i szybkim adaptowaniem siĊ do potrzeb
i oczekiwaĔ rynku. Pismo jest dostarczane do
czytelnika na czas, co jest efektem wdroĪenia
nowoczesnych technologii w drukarniach bĊdących wáasnoĞcią wydawcy, co ma niewątpliwy
wpáyw na cenĊ55. Strategia zarządzania dziennika w duĪej mierze opiera siĊ na mimetyzmie,
a co za tym idzie – bliskoĞci (proximité) z czy-

Prawie 70 proc. nakáadu pisma jest rozpowszechniane w regionie Normandii i Kraju Loary; Quotidien
Régional, LNM, http://one.acpm.fr/2016_03/Q1042-Ouest-France.html [dostĊp: 6.05.2016].
51
Presse Quotidienne Regionale, http://www.acpm.fr/Chiffres/La-Presse/La-Presse-Payante/Presse-Quotidienne-Regionale [dostĊp: 3.04.2016].
52
TamĪe.
53
AudiPresse One 2014/2015, http://www.one20142015resultats.com/ParFamille.html [dostĊp: 3.04.2016].
Dystrybucja „Ouest-France” nie jest subwencjonowana przez paĔstwo, poniewaĪ pismo pod tym wzglĊdem radzi
sobie bardzo dobrze. Gazeta od lat intensywnie inwestuje w dystrybucjĊ i ciągle ją doskonali. Jest ona zdywersyÞkowana (prenumerata, sieü kiosków i punktów sprzedaĪy, roznosiciele).
54
T. SáawiĔska, Prasa regionalna..., dz. cyt., s. 127.
55
„Ouest-France” jest jednym z najtaĔszych dzienników na rynku prasy codziennej (0,85 EUR), por. Le prix
de Ouest-France augmente 0,80 à 0,85 euros, http://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/2013/03/04/le-prixde-ouest-france-augmente-080-085-euros-210143.html [dostĊp: 12.05.2016].
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telnikiem. BliskoĞü ta, jak podkreĞla SáawiĔska,
jest rozumiana na trzy sposoby, jako:
Ɣ geograÞczna (informacje z najbliĪszego
geograÞcznie otoczenia czytelnika);
Ɣ tematyczna (mówiü o tym, co interesuje czytelnika: zdrowie, edukacja, rozmaitoĞci z regionu);
Ɣ emocjonalna (znaleĨü ton wypowiedzi zrozumiaáy i bliski czytelnikowi)56.
Zastosowanie koncepcji proximité przyniosáo
gazecie sukces, poniewaĪ wdraĪano ją konsekwentnie, nie zapominając przy tym o caáoĞciowym rozwoju pisma. Zostaáa ona zapisana
w kodeksie etycznym „Ouest-France”, który
zostaá opracowany w latach 90. ubiegáego wieku. Trzeba jednak zaznaczyü, Īe w procesie zarządzania redakcją i polityką redakcyjną pisma
káadziono nacisk (i robi siĊ to do dziĞ) na badania rynkowe, ze szczególnym uwzglĊdnieniem
preferencji odbiorców. Sukces „Ouest-France”,
lidera na rynku dzienników regionalnych, wynika z tego, Īe pracownicy trzymają siĊ szczegóáowego harmonogramu pracy, a takĪe biorą
udziaá w licznych szkoleniach, ucząc siĊ na
przykáad, jak pisaü dla 18–25-latków57. W procesie zarządzania pismem brano pod uwagĊ nie
tylko czytelnika, ale takĪe – w przeciwieĔstwie
do innych tytuáów drukowanych w kraju – inwestowano w rozwój technologiczny, nie marnując subwencji paĔstwowych.

56

71

Subwencjonowanie prasy jako wyraz
pluralizmu mediów
Choü czytelnicy prasy francuskiej nie decydują
w sposób bezpoĞredni o subwencjonowaniu mediów, to wydaje siĊ, Īe pochwalają ten sztuczny model podtrzymywania maáo rentownych
tytuáów, i jak juĪ wspomniano, co potwierdza
Eveno, punktem zapalnym nie wydaje siĊ byü
dotowanie mediów przez paĔstwo, ale kwestia
niezaleĪnoĞci mediów od wáadzy58.
Francja ma dáugie tradycje dotowania prasy,
siĊgające okresu po Rewolucji Francuskiej. Ich
przejawów moĪna doszukaü siĊ takĪe w 1930
roku, kiedy to na rynku tytuáów codziennych zaobserwowano pierwsze objawy kryzysu59. RozwiniĊty i funkcjonujący do dziĞ francuski model
pomocy dla prasy powstaá po zakoĔczeniu II wojny Ğwiatowej. Początkowo miaá przywracaü prasie honor i wiarygodnoĞü, nadszarpniĊte w okresie okupacji60, a ĞciĞlej rzecz ujmując – w czasie
kolaboracji prasy popularnej z okupantem.
WspóáczeĞnie, w porównaniu z krajami
skandynawskimi czy Niemcami i innymi krajami rozwiniĊtej demokracji, Francja ma zdecydowanie najbardziej rozwiniĊty system subwencjonowania prasy i przeznacza na ten cel
rocznie niebagatelną sumĊ okoáo 230 mln EUR
rocznie61. DziĊki subwencjom przeznaczonym
w gáównej mierze na dystrybucjĊ, podtrzymanie pluralizmu (brak wpáywów z ogáoszeĔ páat-

T. SáawiĔska, Prasa regionalna..., dz. cyt., s. 155.
W samym 2011 roku byáo ich aĪ 21; T. SáawiĔska, Prasa regionalna..., dz. cyt., s. 164–165.
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P. Eveno, La presse..., dz. cyt., s. 65.
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Przybraáo to wówczas formĊ pewnych ulg dla upadających tytuáów, na przykáad zniesienie opáat pocztowych. Kryzys na rynku dzienników wynikaá z pojawienia siĊ wtedy nowego medium – radia. Niektórzy wydawcy
prasowi (na przykáad wáaĞciciele „Le Petit Parisien”) postanowili zainwestowaü w nowy Ğrodek przekazu. WiĊkszoĞü domagaáa siĊ jednak pomocy paĔstwa, czego efektem byáo wprowadzenie wspomnianych ulg.
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wzrost zainteresowania czytelników wydaniami elektronicznymi (.pdf-y oraz páatne wydania wzbogacone).
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nych i reklam) oraz modernizacjĊ, francuscy
czytelnicy mogą cieszyü siĊ róĪnorodnoĞcią
prasy62. Ze wzglĊdu na preferencje odbiorców,
szczególnie nowych máodych uĪytkowników
nastawionych na jak najszybsze dotarcie do
informacji, istotną zaletą subwencji wydaje siĊ
byü fakt szeroko pojĊtej digitalizacji wydaĔ.
Jak pokazuje przykáad francuski, to wáaĞnie
transformacja mediów drukowanych, której tak
wielu badaczy i wydawców siĊ obawia, pomaga i stabilizuje, sytuacjĊ na rynku. Argumentem na poparcie tej tezy wydaje siĊ byü fakt,
Īe w 2014 roku w stosunku do 2011 nastąpiá
wzrost sprzedaĪy wydaĔ cyfrowych dzienników ogólnokrajowych o 42 proc. („L’Equipe”
aĪ o 151 proc.)63. Niestety, to zjawisko niesie
za sobą spadek sprzedaĪy wydaĔ drukowanych,
aczkolwiek mobilna forma spowolniáa odpáyw
czytelników. Co wiĊcej, jak pokazują badania
czytelnictwa AudiPress One Global, odnotowuje siĊ nawet wzrost liczby czytelników w caáym
segmencie prasy aĪ o 3,5 proc.64 I co ciekawe,
aĪ o ponad 40 proc. wzrosáo czytelnictwo
wydaĔ prasy na telefonach komórkowych,
a o 6 proc. – na tabletach (te ostatnie wydania są juĪ od lat bardzo popularne)65. Trzeba
jednak wziąü pod uwagĊ fakt, Īe wydarzenia
z 2015 roku we Francji66 mogáy mieü wpáyw na
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tĊ sytuacjĊ i naleĪy skonfrontowaü wyniki ze
sprzedaĪą i czytelnictwem w przyszáoĞci, aby
zaobserwowaü, czy ta tendencja siĊ utrzyma67.

Podsumowanie
Analizując problem sprzedaĪy i czytelnictwa
francuskiej prasy codziennej na przestrzeni lat,
moĪna dojĞü do wniosku, Īe niektóre preferencje (cyfrowa forma, aktualnoĞü, formuáa skierowana do máodego czytelnika) odbiorców tych
mediów byáy przez wiele lat niedostrzegane.
Bardzo istotnym problemem dla prasy byá naturalny ubytek starszych czytelników, przy jednoczesnym braku napáywu nowych. JuĪ w 2004
roku Bernard Spitz mówiá, Īe „czytelnictwo
prasy codziennej przez máodych ludzi […]
sprowadza siĊ we Francji do problemu ceny
(zbyt wysoka jak dla czytelników czĊsto pozbawionych autonomii Þnansowej) i dystrybucji
(punkty sprzedaĪy są zbyt oddalone od miejsc
bywania máodych ludzi w Īyciu rzeczywistym)”68. Do tego naleĪy jeszcze dodaü, Īe choü
Francuzi mają wiĊksze zaufanie do prasy i radia
niĪ do innych mediów, to jednak czytelnictwo
ma powolną tendencjĊ spadkową. WiąĪe siĊ
to ze skostniaáą formuáą, wadliwym systemem
dystrybucji, brakiem potrzeby konkurowania
oraz zauwaĪalną komercjalizacją mediów69.
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Komercjalizacja dzienników francuskich jest widoczna, ale jej stopieĔ jest znacznie niĪszy niĪ w modelach
liberalnych czy spolaryzowanego pluralizmu. FrancjĊ czĊsto zalicza siĊ do ostatniego modelu, jednak to miĊdzy innymi stopieĔ komercjalizacji mediów oraz tabloidyzacji odróĪnia media tego kraju od rynków medialnych
Wáoch czy Grecji.

Wpáyw preferencji czytelników na rozwój francuskiego rynku wspóáczesnej prasy codziennej
Wyniki sprzedaĪy i czytelnictwa rynku prasy codziennej w 2015 roku pokazaáy, Īe wielu
wydawców prasowych zaczĊáo przyglądaü siĊ
potrzebom odbiorców i tworzyü ofertĊ zgodną
z ich preferencjami. Coraz róĪnorodniejsza forma wydaĔ elektronicznych, wiĊcej uĪytecznych
informacji, ale i takĪe – niestety – uproszczenie
i zbanalizowanie treĞci70 (na przykáad pojawienie siĊ peopolizacji w kontekĞcie zakazu reklamy politycznej) zbliĪyáy te media do czytelników. Reformowanie rynku prasy codziennej nie
byáoby moĪliwe, gdyby nie pomoc paĔstwa,
które wspomaga Þnansowo prasĊ drukowaną.
Choü, jak pokazuje czytelnictwo, takie postĊpowanie znajduje aprobatĊ wĞród odbiorców, to
jednoczeĞnie moĪe siĊ wiązaü z nieuĞwiadomioną przez nich kontrolą paĔstwa nad mediami.
Nawet opozycyjne tytuáy prasowe nie pozwolą
sobie bowiem na daleko posuniĊtą krytykĊ rzą-
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du – wáaĞnie ze wzglĊdu na zaleĪnoĞü Þnansową i brak szczegóáowo okreĞlonych zasad w podziale Ğrodków.
Francuski czytelnik moĪe zmieniü oblicze mediów i wpáywaü na decyzje wydawców prasowych.
Ze wzglĊdu na silne tendencje Ğwiatowe, takie jak
digitalizacja mediów drukowanych i koegzystencja z internetem, niezbĊdne jest przeprowadzenie
reform. Nie bĊdą one jednak tak dynamiczne, jak
w USA czy Wielkiej Brytanii, poniewaĪ we francuski model mediów jest wpisana inna rola codziennej prasy drukowanej. Ma ona byü róĪnorodna politycznie i elitarna, nawet za cenĊ dopáacania
do jej rentownoĞci, przy czym wcale nie musi byü
popularna. I choü czytelnikowi ta rola siĊ podoba,
to cena, którą za to páaci, wydaje siĊ byü wysoka. Niewielu bowiem odbiorców zwraca uwagĊ
na fakt, Īe jej niezaleĪnoĞü jest pozorna i bardziej
sáuĪy wáadzy niĪ czytelnikowi.

Jednak nie jest to poziom prasy niemieckiej czy brytyjskiej.

