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P

rzed dwoma laty, w 2014 roku, ukazaáa siĊ
druga edycja ksiąĪki Maxwella E. McCombsa, Setting the agenda. The mass media and public opinion. Ten fakt zostaá uznany za dowód
popularnoĞci teorii ustanawiania agendy (agenda-setting), a takĪe jej witalnoĞci w Ğrodowisku
komunikacyjnym nowych mediów1. Obecnie
pozycjĊ naukową teorii ustanawiania agendy
okreĞla siĊ za pomocą trzech elementów: systematycznie rosnąca liczba studiów i publikacji
dotyczących tej teorii oraz osób ją stosujących,
zdolnoĞü do integracji wielu pól badawczych
i do kreowania nowych kierunków badaĔ2. W latach 90. XX wieku czĊĞü badaczy uznaáa studia
agenda-setting za nowy paradygmat w obrĊbie
badaĔ mediów masowych3, co wynikaáo z przekonania, Īe dopiero prace McCombsa i Donalda
L. Shawa ostatecznie zanegowaáy dominujące
do tamtego czasu przekonanie o ograniczonych
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efektach mediów masowych. Zachodnioeuropejscy i amerykaĔscy badacze agenda-setting są
zgodni co do tego, Īe w ciągu ostatnich dekad
ta teoria staáa siĊ jednym z najbardziej wpáywowych i páodnych naukowo paradygmatów
w ramach nauk o mediach i komunikowaniu4.
Rozwój teorii ma miejsce zarówno w kierunku
poszerzania dotychczasowego przedmiotu zainteresowaĔ (m.in. poza domenĊ spraw publicznych), ale takĪe w stronĊ pogáĊbiania rozumienia kluczowych ustaleĔ5.
Niekwestionowanej popularnoĞci teorii
agenda-setting towarzyszy niekiedy jej krytyka,
czasami wynikająca z nieprecyzyjnego lub powierzchownego podejĞcia do samej teorii i stosowanych metod badawczych. Niektórzy krytycy tego podejĞcia jako gáówny zarzut podnoszą
fakt, Īe badania w ramach teorii nie są w stanie
udowodniü związku przyczynowego pomiĊdzy

Za przykáad moĪe posáuĪyü liczba cytowaĔ, która dla pierwszego wydania wynosi 1664 (marzec 2016, wg
Google Scholar). Pierwsze studium M. McCombsa i D. Shawa z 1972 r. (tzw. Chapell Hill study) byáo cytowane ponad siedem tysiĊcy razy (7297); The agenda-setting function of mass media, “Public Opinion Quarterly”,
Vol. 36 (1972), nr 2, s. 176–187.
2
W ciągu ponad 30 lat od studium Chapel Hill (1972) opublikowano ponad 400 prac dotyczących agenda-setting; J. Strömbäck, S. Kiousis, A new look at agenda-setting effects. Comparing the predictive power of overall political news consumption and speciÞc news media consumption across different media channels and media
types, “Journal of Communication”, Vol. 60 (2010), s. 271.
3
J.W. Dearing, E.M. Rogers, Agenda-setting. Communication concepts 6, Thousand Oaks 1996, s. 9.
4
S. Walgrave, P. van Aelst, The contingency of the mass media’s political agenda setting power: Toward
a preliminary theory, „Journal of Communication”, Vol. 56 (2006), s. 88; por. B. Jennings, D. Miron, Theory and
research in mass communication, „Journal of Communication”, Vol. 54 (2004), s. 662–704.
5
M.E. McCombs, D.L. Shaw, D.H. Weaver, New directions in agenda-setting theory and research, “Mass
Communication and Society”, Vol. 17 (2014), nr 6, s. 783.
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wpáywem przekazów medialnych a zmianami
opinii publicznej, ale biorą pod uwagĊ tylko
metodologiĊ zastosowaną w pierwszym studium Chapell Hill6. Tymczasem w póĨniejszych
studiach zostaáa ona udoskonalona, a samą teoriĊ zweryÞkowano ponownie nie tylko w USA,
ale takĪe w Europie Zachodniej i Ameryce Poáudniowej, jak równieĪ w Polsce7. Biorąc pod
uwagĊ zarówno rozwój teorii, jak i krytyczne
do niej podejĞcie, japoĔski badacz Toshio Takeshita sformuáowaá w 2005 roku trzy wyzwania
dla badaĔ nad ustanawianiem agendy. Dotyczą one procesu agenda-setting (m.in. w jakim
stopniu jest on automatyczny i nieĞwiadomy);
toĪsamoĞci teorii (m.in. powiązanie z teorią
framing) oraz zmian w Ğrodowisku medialnym
(nowe media i formy komunikowania online
a aktualnoĞü i adekwatnoĞü teorii).
Nowe media są czĊsto intuicyjnie rozumiane
jako Ğrodki przekazu, które stosują komunikacjĊ za pomocą internetu, w opozycji do starych
mediów (np. radia, telewizji, prasy). Bardziej
precyzyjna wydaje siĊ propozycja podziaáu na
trzy formaty: media tradycyjne ofßine, tradycyjne online i media spoáecznoĞciowe8. W opracowaniu uĪywa siĊ okreĞlenia „nowe media”9
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w znaczeniu szeroko przyjĊtym wĞród badaczy
nauk o mediach, to jest w odniesieniu do mediów tradycyjnych online i spoáecznoĞciowych,
okreĞlanych takĪe jako wertykalne i horyzontalne10 kanaáy komunikowania siĊ online.
Problem zmian w Ğrodowisku medialnym
związany z nowymi mediami naleĪy do najwiĊkszych wyzwaĔ badawczych dla teorii
agenda-setting. MoĪna oczekiwaü zarówno
zmniejszenia siĊ roli mediów w ustanawianiu
agendy publicznej, ze wzglĊdu na zwiĊkszoną liczbĊ kanaáów i zróĪnicowanie zawartoĞci
oraz zatarcie granicy miĊdzy nadawcami a odbiorcami, jak i wzmocnienia roli mediów, jeĞli
zwiĊkszona liczba kanaáów relacjonuje newsy
dotyczące tych samych tematów11. Biorąc pod
uwagĊ problem aktualnoĞci teorii ustanawiania
agendy w Ğrodowisku komunikacji internetowej i nowych mediów, rozwaĪania i analizy
proponowane w opracowaniu bĊdą prowadzone
w celu uzyskania odpowiedzi na nastĊpujące
pytanie: czy w związku z rozwojem nowych
mediów ogólny wpáyw mediów (tradycyjnych
i nowych, czy inaczej – horyzontalnych i wertykalnych) na opiniĊ publiczną ulega wzmocnieniu czy osáabieniu? Materiaá analityczny bĊdą

Uniwersytet Karoliny Póánocnej w Chapel Hill jest najstarszym uniwersytetem publicznym w Stanach Zjednoczonych, zob. The Carolina story: A virtual museum of the University history, https://museum.unc.edu/ [dostĊp:
03.07.2016]; D. McQuail, Teoria komunikowania masowego, Warszawa 2008, s. 501–502.
7
M. McCombs, Ustanawianie agendy. Media masowe i opinia publiczna, Kraków 2008, s. 12–16; E. Nowak,
Rola mediów informacyjnych w ustanawianiu waĪnoĞci kwestii w agendzie publicznej w Polsce w latach 2009–2012
[w:] Media i polityka. Relacje i wspóázaleĪnoĞci, red. M. Adamik-Szysiak, Lublin 2014, s. 105–126.
8
G. Weiman, H.B. Brosius, New agenda for agenda-setting research in the digital era [w:] Political communication in the online world: Theoretical approaches and research design, ed. G. Vowe, P. Henn, New York–London
2016, s. 28.
9
W literaturze deÞniuje siĊ nowe media jako metody i spoáeczne praktyki komunikacji, reprezentacji i ekspresji, które rozwinĊáy siĊ dziĊki zastosowaniu komputerów; M. Lister et al., New media: A critical introduction.
Second edition, London–New York 2009, s. 2; por. L.A. Lievrouw, S. Livingstone, Introduction to the Þrst edition
(2002). The social shaping and consequences of ICTss [w:] Handbook of new media. Social shaping social consequences of ICTs. Updated student edition, ed. A. Lievrouw, S. Livingstone, London 2006, s. 21.
10
Media wertykalne to media tradycyjne o hierarchicznej strukturze, zatrudniające profesjonalnych dziennikarzy, wydawane w wersji online i ofßine, a media horyzontalne to media spoáecznoĞciowe, pozwalające na áączenie
funkcji odbiorcy i twórcy informacji; D.L. Shaw, D.H. Weaver, Epilogue. Media agenda-setting and audience
agenda-meldin [w:] M. McCombs, Setting the agenda. The mass media and public opinion. Second edition, Cambridge 2014, s. 146.
11
TamĪe, s. 26.
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stanowiü wyniki badaĔ prowadzonych przez
naukowców konceptualizujących i operacjonalizujących podejĞcie agenda-setting, a koncentrujących siĊ na materiale empirycznym obejmującym struktury i zawartoĞü komunikacji
online. Celem zastosowanego podejĞcia metaanalitycznego jest takĪe uchwycenie gáównych
trendów i kierunków badawczych rozwijających siĊ w ostatnich latach w ramach podejĞcia
agenda-setting.

Wyzwania dla klasycznych studiów
agenda-setting
Klasyczne studia w ramach teorii ustanawiania
agendy dotyczą efektów mediów, a w szczególnoĞci wpáywu, jaki media informacyjne (agenda
medialna) wywierają na opiniĊ publiczną (agenda publiczna). Badania mieszczące siĊ na pierwszym poziomie teorii dowiodáy, Īe media mają
zdolnoĞü narzucania opinii publicznej przekonania co do waĪnoĞci okreĞlonych tematów –
kwestii, problemów, a to sprawia, Īe obywatele
uwaĪają za waĪne te same tematy, o których
najczĊĞciej mówi siĊ w mediach12. Kolejne obserwacje – prowadzące do wyodrĊbnienia drugiego poziomu agenda-setting – dowiodáy, Īe
okreĞlone aspekty – atrybuty tematów/kwestii
najczĊĞciej relacjonowane w mediach stają siĊ
z czasem takĪe najbardziej widoczne i znaczące
dla publicznoĞci13. Drugi poziom – atrybutów –
otworzyá nowy rozdziaá w badaniach nad efektami mediów, poniewaĪ pokazaá sposób, w jaki
media informacyjne wpáywają na opinie oby-
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wateli oraz Īe wywierają one nie tylko wpáyw
poznawczy (proces uczenia siĊ – pierwszy poziom), ale takĪe perswazyjny (jak oceniaü daną
kwestiĊ czy kandydata, biorąc pod uwagĊ, Īe
charakteryzuje siĊ on okreĞlonymi cechami
– atrybutami). Powiązanie drugiego poziomu
agenda-setting z teorią ram interpretacyjnych
(framing) oraz z koncepcją priming14 pogáĊbiáo
rozumienie efektów mediów oraz sprawiáo, Īe
teoria ustanawiania agendy staáa siĊ kompleksowym podejĞciem do badania politycznych,
ale takĪe spoáecznych i kulturowych efektów
mediów15.
Zmiany zachodzące w Ğrodowisku medialnym oraz ekspansja internetu i nowych mediów
w komunikacji spoáecznej sprawiáy, Īe teoretycy ustanawiania agendy, która to teoria opieraáa
siĊ na ustaleniach dotyczących mediów masowych, stanĊli w obliczu nowych wyzwaĔ i nowych pytaĔ o aktualnoĞü tego podejĞcia w sytuacji, kiedy komunikacja masowa przeksztaáca
siĊ w wielokanaáową komunikacjĊ medialną16.
Biorąc pod uwagĊ nowe ustalenia dotyczące
systemów medialnych, w szczególnoĞci koncepcje hybrydowoĞci17, badacze ustanawiania
agendy podjĊli wysiáki mające na celu weryÞkacjĊ dotychczasowych wyników badaĔ prowadzonych w ramach klasycznej teorii agenda-setting18. Jednym z kluczowych problemów
okazaáa siĊ nowa identyÞkacja agendy medialnej, poniewaĪ oprócz dotychczas uwzglĊdnianych kanaáów komunikacji medialnej (prasa,
radio, telewizja) pojawiáy siĊ propozycje, aby

M.E. McCombs, D.L. Shaw, The agenda-setting function…, dz. cyt., s. 176–187; M. McCombs, Setting the
agenda. The mass media and public opinion. Second edition, Cambridge 2014, s. 1–23 i in.
13
M. McCombs, D. Shaw, The evolution of agenda-setting research: Twenty-Þve years in the marketplace
of ideas, “Journal of Communication”, Vol. 43 (1993), nr 3, s. 62 i in.
14
M. McCombs, Ustanawianie agendy…, dz. cyt., s. 144–146.
15
TamĪe, s. 109–112.
16
Por. M. Castells, Wáadza komunikacji, Warszawa 2013, s. 66.
17
A. Chadwick uĪywa terminów: newer media i older media pokazujących ich wzglĊdnoĞü; A. Chadwick,
A hybrid media system: Politics and power, Oxford 2013, s. 4 i nast.
18
P. Henn, G. Vowe, Introduction. Political communication research in the online world [w:] Political
communication in the online world: Theoretical approaches and research design, ed. G. Vowe, P. Henn, New
York, 2016, s. 2.
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braü pod uwagĊ trzy formaty mediów: tradycyjne ofßine, tradycyjne online oraz media spoáecznoĞciowe (online social networks)19. KaĪdy z tych formatów moĪe bowiem wchodziü
w inne relacje z agendą publiczną i generowaü
inne efekty.
Hybrydyzacja systemów medialnych jest
związana gáównie nastĊpującymi czynnikami:
zmieniającą siĊ rolą publicznoĞci (uĪytkownicy
treĞci medialnych są jednoczeĞnie ich twórcami,
produsers) i sposobami korzystania z mediów;
zmianami dotyczącymi struktury nadawców
medialnych (media elektroniczne, prasa, media internetowe); zmianami sposobów (form,
kanaáów) nadawania programów; pojawianiem
siĊ i wzrostem popularnoĞci form komunikacji
medialnej áączących róĪne kanaáy przekazu20.
Stare i nowe media permanentnie ewoluują,
adaptują siĊ do nowych sytuacji i wchodzą
w interakcje. Mają miejsce przeciwstawne procesy mieszania siĊ starych i nowych kanaáów
i form funkcjonowania mediów, wĞród których
moĪna wyodrĊbniü stare, nowe i odnowione21.
Tradycyjne media – prasa, radio i telewizja –
wciąĪ tworzą mainstream, zajmują centralną
pozycjĊ w systemie medialnym, ale ten mainstream takĪe podlega zmianom. Nowe media
zyskują coraz wiĊkszą popularnoĞü i niektóre
ich elementy stają siĊ czĊĞcią gáównego nurtu.
Niektóre z tendencji w ramach systemu medialnego pozostają ze sobą w rywalizacji, inne – we
wspóápracy, ale wszystkie skáadają siĊ na jego
hybrydowoĞü.
Wedáug niektórych badaczy klasyczne teorie komunikowania mogą stawaü siĊ w jakiejĞ
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czĊĞci nieaktualne w Ğrodowisku nowych mediów, w tym takĪe teoria ustanawiania agendy:
„Kluczowy problem teorii ustanawiania agendy
zmieni siĊ, poniewaĪ to nie media bĊdą nam
mówiü o czym mamy myĞleü, ale to my bĊdziemy mówiü mediom o czym mają myĞleü”22. Ta
idea odwraca role nadawców i odbiorców, a jej
autorzy przewidują, Īe media nie bĊdą w stanie
juĪ ustanawiaü agendy publicznej, ale raczej
bĊdą siĊ jej musiaáy podporządkowaü.
Za jedną z gáównych przyczyn tych przemian
naleĪy uznaü nie tylko proces hybrydyzacji, ale
takĪe komercjalizacji zawartoĞci mediów. Ewolucja na rynku mediów zmierzająca w kierunku
oligopoli medialnych, ale jednoczeĞnie takĪe silna konkurencja, powodują, Īe nadawcy medialni
są nastawieni przede wszystkim na zaspokajanie potrzeb odbiorców. Przykáadem moĪe byü
tendencja do dostarczania coraz wiĊkszej iloĞci
soft news zamiast hard news dotyczących polityk publicznych w mediach informacyjnych. Ta
sytuacja jest wyzwaniem dla teorii ustanawiania
agendy, poniewaĪ rosnąca wraĪliwoĞü na potrzeby odbiorców treĞci medialnych powoduje, Īe to
nie dziennikarze czy wydawcy decydują o tym,
jakie tematy pojawią siĊ w agendzie medialnej,
ale upodobania widzów, czytelników, uĪytkowników itd. W tym zakresie bardzo waĪną rolĊ odgrywa nastawienie na oglądalnoĞü i pozyskanie
reklamodawców23.
Odpowiedzi na pytanie o to, czy i w jakim
zakresie teoria ustanawiania agendy pozostaje
aktualna naleĪy szukaü wĞród nowych kierunków badaĔ podejmowanych przez uczonych
studiujących ustanawianie agendy.

G. Weiman, H.B. Brosius, New agenda for agenda-setting research…, dz. cyt., s. 28.
TamĪe; A. Bruns, The future is user-led: The path towards widespread produsage, “The Fibreculture Journal”, Vol. 11, 2008, http://eleven.Þbreculturejournal.org.Þbreculture.han.bg.umcs.edu.pl/fcj-066-the-future-is-user-led-the-path-towards-widespread-produsage/ [dostĊp: 21.04.2016].
21
TamĪe, s. 24.
22
G. Weimann et. al., Reevaluating “The end of mass communication”, “Mass Communication and Society”,
Vol. 17 (2014), s. 808.
23
P.J. Boczkowski, M. Peer, The choice gap: The divergent online news preferences of journalists and consumers, “Journal of Communication”, Vol. 61 (2011), s. 857–876.
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Nowe kierunki badaĔ w ramach
agenda-setting
Obserwując najpopularniejsze kierunki studiów
dotyczące ustanawiania agendy, a prowadzone
w czoáowych zachodnich oĞrodkach badawczych, moĪna zidentyÞkowaü wĞród nich kilka
najbardziej obiecujących i ekspansywnych. Po
pierwsze, z najwiĊkszą ekspansją tych studiów
mamy do czynienia w zakresie badaĔ porównawczych i dotyczących efektu ustanawiania
agendy w róĪnych regionach, paĔstwach i systemach politycznych24. Po drugie, przedmiotem
badaĔ coraz czĊĞciej są nie tylko relacje miĊdzy
agendą medialną a publiczną, ale takĪe miĊdzy
agendą medialną a polityczną (political lub policy agenda). Studia agenda-setting uwzglĊdniają „agendy krajowe”, w tym przedmiot decyzji instytucji ogólnokrajowych, jak równieĪ
wzajemne wpáywy agend zachodzące pomiĊdzy
instytucjami krajowymi (lub stanowymi), lokalnymi i miĊdzynarodowymi (np. Parlament
Europejski)25. Inne podejĞcie to tzw. reverse
agenda-setting (‘odwrotny proces ustanawiania
agendy’), gdzie bada siĊ, czy i w jaki sposób
agenda publiczna wpáywa na agendĊ medialną26, co jest związane ze wspomnianym juĪ problemem odwracania czy zamiany ról nadawców
i odbiorców treĞci medialnych. WystĊpowaniu
zjawiska reverse agenda-setting sprzyja Ğrodowisko nowych mediów, gdzie áatwiej moĪna zamieĞciü i uzyskaü odpowiedĨ uĪytkowników na
profesjonalne treĞci dziennikarskie (feedback)

24

15
oraz je obserwowaü. Organizacje medialne
kontrolują portale internetowe, media spoáecznoĞciowe, wyszukiwarki i inne internetowe
obszary aktywnoĞci uĪytkowników w poszukiwaniu pomysáów na newsy i inne publikacje27.
W ten sposób hierarchia kwestii popularnych
wĞród internetowej opinii publicznej wpáywa na
przedmiot zainteresowania i hierarchiĊ kwestii
w agendzie medialnej. W tym procesie istotną
rolĊ mogą odgrywaü blogerzy peániący funkcjĊ
early recognizers (rodzaju systemu wczesnego
ostrzegania) oraz liderów zapoĞredniczonej medialnie opinii publicznej. Te kwestie lub atrybuty, na które oni zwrócą uwagĊ, są póĨniej podejmowane przez profesjonalnych dziennikarzy.
Nowe kierunki badaĔ wprowadzają takĪe nowe rodzaje agend i relacji miĊdzy nimi,
a takĪe nowe poziomy ustanawiania agendy.
Network agenda-setting model – sieciowy model ustanawiania agendy, nazywany takĪe trzecim poziomem ustanawiania agendy, zostaá
zaproponowany przez McCombsa i wspóápracowników w publikacji z 2014 r. Ten poziom
idzie o krok dalej niĪ pierwszy i drugi poziom
teorii, poniewaĪ zakáada, Īe z agendy medialnej do publicznej moĪe siĊ przenosiü nie tylko
waĪnoĞü kwestii i jej atrybuty, ale takĪe zespoáy atrybutów (wiązki), zespoáy powiązanych
atrybutów i kwestii lub wiązki kilku kwestii28.
Na przykáad, jeĞli kandydat jest zazwyczaj
przez media informacyjne pokazywany „w towarzystwie” jego okreĞlonej cechy (np. nie-

R. Eissler, A. Russel, B.D. Jones, New avenues for the study of agenda-setting, “Policy Studies Journal”,
Vol. 42 (2014), s. 71.
25
S. Princen, Agenda-setting in the European Union: A theoretical exploration and agenda for research, “Journal of European Public Policy”, Vol. 14 (2007), nr 1, s. 21–38; R. Eissler, A. Russel, B.D. Jones, New avenues
for the study of agenda-setting…, dz. cyt., s. 76–77.
26
G. Weiman, H.B. Brosius, New agenda for agenda-setting research…, dz. cyt., s. 30; M. Tomaszeski,
J.M. ProfÞtt, S. McClung, Exploring the political blogosphere: Perceptions of political bloggers about their sphere, “Atlantic Journal of Communication”, Vol. 17 (2009), s. 77.
27
M.W. Ragas, H.L. Tran, J.A. Martin, Media-induced or search driven? A study of online agenda-setting
effects during the BP oil disaster, “Journalism Studies”, Vol. 15 (2014), nr 1, s. 52.
28
H.T. Vu, L. Guo, M.E. McCombs, Exploring “the world outside and the pictures in our heads”: A network
agenda-setting study, “Journalism and Mass Communication Quarterly”, Vol. 91 (2014), nr 4, s. 669–686.
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kompetentny i sáaby kandydat na prezydenta),
to bĊdzie kojarzony z tymi cechami i oceniany
przez pryzmat tych atrybutów przez publicznoĞü. Im czĊĞciej media informacyjne relacjonują dwa lub wiĊcej obiektów lub cech jednoczeĞnie, tym wiĊksza szansa, Īe to powiązanie utrwali siĊ takĪe w umysáach odbiorców.
KonceptualizacjĊ róĪnic pomiĊdzy pierwszym
i drugim oraz trzecim poziomem ustanawiania
agendy obrazuje rysunek 1.
Ten nowy model proponuje odmienny od
dotychczasowego sposób postrzegania i analizowania efektu ustanawiania agendy, poniewaĪ
badania z jego wykorzystaniem dowodzą, Īe
kwestie i podmioty mogą siĊ przenosiü miĊdzy

agendami nie tylko indywidualnie (pojedynczo), ale takĪe grupowo i symultanicznie: „Media mogą nam nie tylko powiedzieü, o czym
i jak mamy myĞleü, ale takĪe, co i jak ze sobą
wiązaü”29. Rysunki 2. i 3. przedstawiają wyniki
badaĔ przeprowadzonych przez Hong Tien Vu,
Lei Guo i McCombsa, a obejmujące poáączenia
sieciowe przygotowane na podstawie wielkoĞci
wspóáczynników korelacji zaobserwowanych
dla poszczególnych kwestii. Silne powiązania
pomiĊdzy elementami – kwestiami (np. politics–social disorder–wars–national security)
oznaczają wiĊkszą czĊstotliwoĞü ich kojarzenia
w przekazach medialnych (rys. 2.), a w konsekwencji prowadzą do wywoáywania podobnych

Ustanawianie agendy (agenda-setting) – podejście tradycyjne
Agenda medialna

Agenda publiczna

1. Element a
2. Element b
3. Element c
4. Element d
5. Element e

1. Element a
2. Element b
3. Element c
4. Element d
5. Element e

Ustanawianie agendy (agenda-setting) – podejście sieciowe
Agenda publiczna

Agenda medialna
Element a

Element a
Element d

Element b

Element d
Element b

Element e
Element c

Element e
Element c

Rys. 1. Agenda-setting – podejĞcie tradycyjne a podejĞcie sieciowe
ħródáo: L. Guo, The application of social network analysis in agenda setting research: A methodological
exploration, “Journal of Broadcasting & Electronic Media”, Vol. 56 (2012), nr 4, s. 619

29

L.H.T. Vu, L. Guo, M.E. McCombs, Exploring “the world outside…, dz. cyt., s. 669.
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Rys. 2. Sieü obiektów – agenda medialna
ħródáo: J.H.T. Vu, L. Guo, M.E. McCombs, Exploring “the world outside and the pictures in our heads”:
A network agenda-setting study, “Journalism and Mass Communication Quarterly”, Vol. 91 (2014), nr 4, s. 679

skojarzeĔ u odbiorców komunikatów medialnych (rys. 3.).
Idea trzeciego poziomu wynika z badaĔ
dotyczących procesów poznawczych, które
zakáadają nie linearny, ale sieciowy sposób postrzegania Ğwiata. Sieü poznawcza, którą tworzą
odbiorcy mediów, wynika takĪe z faktu, Īe absorbując nowe informacje, odnosimy je i áączymy z informacjami dotychczas gromadzonymi
w pamiĊci dáugotrwaáej. Co wiĊcej, ustalenia
McCombsa i wspóápracowników (wykorzystano dane z lat 2007–2011) wskazaáy, Īe sieciowe
efekty agenda-setting zachodzą takĪe pomiĊdzy
agendami medialnymi (inter-media network
agenda-setting), poniewaĪ, jak stwierdzono,
róĪne kanaáy medialne (TV, radio, prasa, portale internetowe) proponowaáy podobne zestawy
– wiązki kwestii i atrybutów opisujące kwestie
publiczne. NaleĪy zauwaĪyü, Īe wniosek, jaki

páynie z tych badaĔ, pogáĊbia poprzednie ustalenia dotyczące moĪliwoĞci proponowania/narzucania interpretacji – kompleksowych obrazów
Ğwiata przez media w stosunku do elit politycznych i opinii publicznej.
Jak juĪ wspomniano, rozwój teorii ustanawiania agendy zaowocowaá wyodrĊbnieniem
nowych typów agend, co pozwala na poszerzenie rozumienia procesów zachodzących w mediatyzującej siĊ rzeczywistoĞci. NaleĪą do nich
miĊdzy innymi agenda Ğwiata rzeczywistego
(real world agenda), agenda blogów, agenda
wyszukiwaĔ w przeglądarkach internetowych
(search agenda). Agenda Ğwiata rzeczywistego
to zestaw najwaĪniejszych kwestii – problemów otaczającej rzeczywistoĞci, które zgodnie
ze wskaĨnikami ekonomicznymi i spoáecznymi
powinny byü uznawane za najistotniejsze (np.
problem bezrobocia, nierównoĞci spoáecznych,
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Rys. 3. Sieü obiektów – agenda publiczna
ħródáo: L.H.T. Vu, L. Guo, M.E. McCombs, Exploring “the world outside and the pictures in our heads”:
A network agenda-setting study, “Journalism and Mass Communication Quarterly”, Vol. 91 (2014), nr 4, s. 680

zmian klimatu itd.)30. Porównywanie zestawu
tych faktycznie najwaĪniejszych problemów
z agendą medialną lub publiczną zazwyczaj
wskazuje na znaczący zakres wystĊpowania zjawiska „wycinania agendy” (agenda-cutting), to
jest pomijania w relacjach medialnych (które
są podstawą ksztaátowania siĊ opinii obywateli) kluczowych problemów o zasiĊgu lokalnym, krajowym lub globalnym. Badacze
wskazują, Īe w pewnym zakresie nowe media
sprawiają, Īe zakres „wycinania agendy”, a tym
samym pomijania istotnych kwestii przez media informacyjne, jest mniejszy niĪ dotychczas

30

(nastĊpuje ujawnianie agendy – agenda-revealing), choü jest to proces nastĊpujący powoli,
ze wzglĊdu na wciąĪ dominującą rolĊ mediów
mainstreamowych31. W obrĊbie tego nurtu
moĪna takĪe znaleĨü rozwaĪania dotyczące
relacji pomiĊdzy problemami Ğwiata rzeczywistego oraz elitami politycznymi decydującymi o politykach publicznych, a takĪe roli
mediów jako mediatorów informacji w tych
relacjach32.
Dynamiczny rozwój nowych mediów wprowadziá do przestrzeni medialnej blogi i blogerów jako istotne podmioty sfery informacyjnej.

S.N. Soroka, Agenda-setting dynamics in Canada, Vancouver 2002, s. 11 i in.
F. Fahmy, J-blogging and the “agenda-cutting”. Phenomenon in Egipt [w:] Online Journalism in Africa,
red. H.M. Mabweazara, O.F. Mudhai, J. Whittaker, New York–London 2014, s. 181.
32
S. Soroka, The gatekeeping function: Distributions of information in media and the real world, “Journal of
Politics”, Vol. 74 (2012), nr 2, s. 514–528.
31
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Rola blogerów jest róĪnie postrzegana, mogą
oni byü uwaĪani za reprezentantów opinii publicznej, ale takĪe agendy medialnej lub politycznej (blogi zwykáych obywateli, dziennikarzy i polityków). SpecjaliĞci zajmujący siĊ
studiami agenda-setting proponują takĪe, aby
postrzegaü blogerów jako mediatorów pomiĊdzy agendą medialną a publiczną, peániących
wspomnianą juĪ rolĊ early recognizers33. Badania prowadzone w latach 2002–2003, a dotyczące najpopularniejszych tematów blogów
na Ğwiecie oraz tematów poruszanych najczĊĞciej przez Ğwiatowe media (agenda medialna
na podstawie informacji Agencji Associated
Press), dowiodáy, Īe agenda blogów (na pierwszym poziomie – kwestii) moĪe istotnie róĪniü
siĊ od agendy mediów tradycyjnych (agendy
dziennikarzy). Ustalono takĪe, Īe blogerzy
są relatywnie niezaleĪni w selekcji tematów
od profesjonalnych dziennikarzy34. Niektóre
wyniki badaĔ empirycznych (np. naukowców
azjatyckich) wskazują na przypadki, kiedy
media spoáecznoĞciowe, w tym blogerzy, są
w stanie wpáynąü na agendĊ mainstreamową,
ale to raczej wyjątki niĪ reguáa. Na pewną prawidáowoĞü dotyczącą agendy blogów wskazują
ustalenia Gabriela Weimanna (z zespoáem): co
do blogów jest mniejsze prawdopodobieĔstwo
ustanawiania agendy na pierwszym poziomie,
a wiĊksze na drugim – atrybutów, peánią oni
rolĊ „resuscytatorów” starych newsów, albo
wczeĞniej maáo popularnych i wprowadzają je
do agendy mainstreamowej35. Blogerzy mogą
takĪe peániü rolĊ reframers – zmieniając ramy
interpretacyjne zaproponowane przez media
tradycyjne36.
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Ze wzglĊdu na rosnącą rolĊ blogów w komunikacji publicznej funkcja dziennikarzy jako
gatekeeperów jest przez niektórych badaczy
kwestionowana. Wynika to z faktu, Īe dziennikarze powinni stosowaü profesjonalne kryteria
selekcji informacji, a blogerzy i twórcy treĞci
w mediach spoáecznoĞciowych nie muszą ich
przestrzegaü, dziĊki czemu pozyskują wiĊcej
informacji. JednoczeĞnie dziennikarze korzystają z treĞci blogów, dlatego teĪ mają obecnie
mniejszą „wáadzĊ gatekeepingu”. Gatekeeping
zmienia siĊ w jakimĞ zakresie w gatewatching,
polegający na sprawdzaniu, co siĊ pojawia
w blogach lub mediach spoáecznoĞciowych37,
a nastĊpnie zamieszczaniu informacji, np. jako
cytatu, bez jednoczesnego profesjonalnego
weryÞkowania tych informacji. To sprawia,
Īe produsers, czyli uĪytkownicy treĞci medialnych bĊdący jednoczeĞnie nieprofesjonalnymi
ich twórcami, mają coraz wiĊkszą wáadzĊ nad
agendą medialną.
Jedna z nowych odmian agend to search
agenda – agenda tematów wyszukiwanych w wyszukiwarkach internetowych. Nieliczne na razie
prace powstaáe na ten temat wskazują, Īe agenda medialna (záoĪona zarówno z mediów online
i ofßine) wpáywa na agendĊ wyszukiwania, ale
takĪe odwrotnie – agenda wyszukiwania wpáywa
na agendĊ medialną, co sprawia, Īe mamy tu do
czynienia z przedstawionym juĪ zjawiskiem reverse agenda-setting38. Agenda wyszukiwaĔ jest
uwaĪana za zestaw kwestii bardziej relewantny
do zainteresowaĔ opinii publicznej, poniewaĪ
zachowania związane z wyszukiwaniem są bardziej naturalne i niezaleĪne ideologicznie niĪ korzystanie z innych mediów o okreĞlonym proÞlu

G. Weimann et al., The end of mass communication…, dz. cyt., s. 809.
G. Weimann et al., Reevaluating…, dz. cyt., s. 810; A. Delwiche, Agenda-setting, opinion leadership and the
world of web logs, “First Monday”, Vol. 10 (2005), nr 12, http://ojs-prod-lib.cc.uic.edu/ojs/index.php/fm/article/
view/1300/1220 [dostĊp: 08.04.2016].
35
G. Weimann et al., Reevaluating…, dz. cyt., s. 810 i nast.
36
G. Weiman, H. B. Brosius, New agenda for agenda-setting research…, dz. cyt., s. 28.
37
TamĪe, s. 30.
38
TamĪe.
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tematycznym39. Ze wzglĊdu na fakt, Īe uĪytkownicy korzystają z wyszukiwarek w sposób indywidualny i w zasadzie anonimowy, ten rodzaj
agendy moĪe lepiej odzwierciedlaü stan umysáu
opinii publicznej niĪ badania prowadzone przez
ankieterów. Pewnym ograniczeniem jest spoáeczny zasiĊg dostĊpu do internetu, ale rola tego
ograniczenia systematycznie maleje.

Intermedia agenda-setting
i agenda-melding
NajwiĊkszym zainteresowaniem cieszą siĊ
w ostatnim okresie studia agenda-setting, które
dotyczą szeroko rozumianych transformacji dotyczących procesu i efektów ustanawiania agendy związanych z ekspansją internetu i nowych
mediów40. Do fundamentalnych naleĪą tu pytania o znaczenie, jakie zmiany technologiczne
mają dla relacji miĊdzy tradycyjnymi a nowymi
kanaáami medialnymi oraz który z nich odgrywa dominującą rolĊ w ustanawianiu agendy publicznej; jak równieĪ, czy i w jaki sposób efekty
ustanawiania agendy róĪnią siĊ w zaleĪnoĞci od
typu mediów – kanaáu medialnego41.
W ramach relacji pomiĊdzy profesjonalnymi mediami informacyjnymi a nowymi – partycypacyjnymi wystĊpują trzy rodzaje zjawisk:
konkurencja, uzupeánianie siĊ i integracja42.
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Dominujące znaczenie ma uzupeánianie siĊ,
poniewaĪ produsers generalnie mniej zajmują
siĊ czoáowymi tematami, ale raczej naĞwietlają
pewne ich aspekty. Integracja ma miejsce przez
wzajemne korzystanie z przekazów jako Ĩródeá
informacji (takĪe wzajemne wywieranie wpáywu). Konkurencja dotyczy rywalizacji o popularnoĞü i reklamodawców, co przekáada siĊ na
dąĪenie do atrakcyjnoĞci dla widowni. MoĪna
zatem stwierdziü, Īe nowe media i dziennikarstwo obywatelskie nie tyle zastĊpują, co uzupeániają profesjonalne przekazy.
W tej nowej sytuacji, z jednej strony mierzenie wpáywu agendy medialnej na
publiczną nie moĪe juĪ odbywaü siĊ bez rozróĪniania kanaáów medialnych (róĪne agendy
medialne mogą dawaü róĪne efekty)43, z drugiej zaĞ strony istnieje wiele dowodów na to,
Īe pomimo dywersyÞkacji kanaáów medialnych
wystĊpuje zjawisko intermedia agenda-setting
(ustanawianie agendy intermedialnej) oraz homogenizacja róĪnych rodzajów agend medialnych44. W związku z tym zawartoĞü przedmiotowa róĪnych kanaáów medialnych moĪe róĪniü
siĊ niewiele. RóĪne rodzaje mediów zajmują siĊ
tymi samymi super newsami, poniewaĪ mają
one najwiĊkszą wartoĞü informacyjną i przyciągają najwiĊkszą widowniĊ.

M.W. Ragas, H.L. Tran, J.A. Martin, Media-induced or search driven? A study of online agenda-setting
effects during the BP oil disaster, “Journalism Studies”, Vol. 15 (2014), nr 1, s. 50; jako zaletĊ agendy wyszukiwaĔ badacze wskazują takĪe fakt, Īe jest ona nie tylko wyrazem poznawczego zainteresowania kwestią, ale
takĪe przedstawia zachowania medialne bĊdące niejako dowodem na znaczenie kwestii (issue salience); inaczej
mówiąc, skoro uĪytkownik przeszukuje internet odnoĞnie kwestii, o której wáaĞnie dowiedziaá siĊ z mediów informacyjnych, to jego zachowanie Ğwiadczy o tym, Īe jest to dla niego rzeczywiĞcie waĪna kwestia; M. Scharkow,
J. Vogelgesang, Measuring the public agenda using search engine queries, „International Journal of Public Opinion Research”, Vol. 23 (2011), nr 1, s. 104–105.
40
Zob. m.in. M. McCombs, Setting the agenda…, dz. cyt., s. 17 i nast.; G. Weiman, H.B. Brosius, New agenda
for agenda-setting research…, dz. cyt., s. 26 i nast.
41
J. Strömbäck, S. Kiousis, A new look at agenda-setting effects…, dz. cyt., s. 273.
42
C. Neuberger, C. Nuernbergk, Competition, complementary or integration? The relationship between professional and participatory media, “Journalism Practice”, Vol. 4 (2010), nr 3, s. 319.
43
R. Eissler, A. Russel, B.D. Jones, New avenues for the study of agenda-setting, “Policy Studies Journal”,
Vol. 42 (2014), s. 80.
44
J. Groshek, Homogenous agendas, disparate frames: CNN and CNN international coverage online, “Journal of Broadcsting and Electronic Media”, Vol. 52 (2008), nr 1, s. 52; M.L. Atkinson, J. Lovet, F.R. Baumgartner,
Measuring the media agenda, “Political Communication”, Vol. 31 (2014), nr 2, s. 355.
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Obserwacje dotyczące agenda-building –
tworzenia agendy tradycyjnych i nowych mediów (na podstawie róĪnych Ĩródeá i zasad, np.
kryteriów newsa) wskazują, Īe nowe technologie zmieniają proces tworzenia agendy mediów,
ale takĪe, Īe na przykáad róĪnice miĊdzy portalami internetowymi a mediami tradycyjnymi
nie są aĪ tak znaczące, jak moĪna by oczekiwaü. W badaniach prowadzonych w Stanach
Zjednoczonych na podstawie analizy materiaáu empirycznego obejmującego 3900 newsów
stwierdzono, Īe w mediach tradycyjnych i na
informacyjnych portalach internetowych relacjonowano niemalĪe te same najpopularniejsze
tematy, ale za to agendy blogów i mediów spoáecznoĞciowych w stosunku do mediów tradycyjnych róĪniáy siĊ istotnie45. Inne studia wskazują, Īe pomiĊdzy agendą mediów tradycyjnych
a agendą blogów (dotyczących polityki) wystĊpuje zjawisko intermedia agenda-setting, tzn.
dziennikarze mediów tradycyjnych korzystają
z blogów jako powaĪnych Ĩródeá informacji (legitymizują je), a blogerzy polegają na mediach
tradycyjnych jako na Ĩródáach informacji46.
Marcus Messner, Marcia W. DiStaso przedstawiają relacje pomiĊdzy mediami tradycyjnymi
i nowymi w formie „Ĩródáowego cyklu newsa”
(news source cycle)47. Opiera siĊ on na obserwacji wskazującej, Īe zawartoĞü informacji
moĪe byü przekazywana z jednego medium do
drugiego, oraz z powrotem, i przebiega w nastĊpujący sposób: 1) media tradycyjne relacjonują
kwestiĊ – 2) kwestia jest podejmowana przez
blogerów – 3) blogerzy popularyzują kwestiĊ

45
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przez wywoáywanie szumu medialnego (mody
na dany temat) – 4) szum w internecie na temat
kwestii (moda) powoduje, Īe media tradycyjne
wracają do tematu (lub tylko jego wybranych
aspektów – atrybutów) – 5) sposób informowania o kwestii przez media tradycyjne na powrót
wzbudza zainteresowanie blogosfery itd.
Relacje miĊdzy tradycyjnymi a nowymi
mediami są nieco inaczej diagnozowane, kiedy
uwaga badaczy skupia siĊ na drugim poziomie
agenda-setting, czyli poziomie atrybutów. Podczas gdy nowe i stare media zazwyczaj nie róĪnią siĊ znacząco jeĞli chodzi o relacjonowane
tematy, to wystĊpują istotne odmiennoĞci dotyczące agendy atrybutów i ram interpretacyjnych48. RóĪne media czĊsto stosują odmienne
ramy interpretacyjne niĪ konkurencyjny kanaá,
albo przyciągają uwagĊ do innych atrybutów49.
Oznacza to, Īe zjawisko intermedia agenda-setting prawdopodobnie wystĊpuje w wiĊkszym
nasileniu w odniesieniu do agendy tematów, ale
w mniejszym stopniu w stosunku do zestawu
atrybutów, które są w bardziej niezaleĪny sposób selekcjonowane i prezentowane przez róĪne
kanaáy medialne (to samo wydarzenie lub temat,
ale inne jego aspekty). W tym zakresie blogerzy
i uĪytkownicy nowych mediów odgrywają rolĊ
reframerów (reframers) polegającą na zwracaniu uwagi na odmienne aspekty kwestii i cechy
aktorów politycznych oraz inne ramy interpretacyjne niĪ profesjonalni dziennikarze.
Na podobnych zaáoĪeniach – co do róĪnej
roli nowych i starych mediów na róĪnych poziomach agenda-setting – opiera siĊ koncepcja

S. Maier, All the news Þt to post? Comparing news content on the web to newspapers, television and radio,
“Journalism & Mass Communication Quarterly”, Vol. 87 (2010), s. 548–562.
46
M. Messner, M.W. DiStaso, The source cycle. How traditional media and weblogs use each other as sources,
“Journalism Studies”, Vol. 9 (2008), nr 3, s. 447.
47
TamĪe, s. 459.
48
V. Campbell et al., News blogs, aminstream news, and news agendas [w:] Web journalism: A new form of
citizenship, ed. S. Tunney, G. Monaghan, Eastbourne 2009, s. 20; por. K.D. Sweetser, G.J. Golan, W.Wanta, Intermedia agenda setting in television, advertising, and blogs during the 2004 Election, “Mass Communication and
Society”, Vol. 11 (2008), s. 197–216.
49
J. Groshek, Homogenous agendas…, dz. cyt., s. 65.
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Rys. 4. àączenie agend (agenda-melding) – Ĩródáa i proces
ħródáo: D.L. Shaw, D.H. Weaver, Epilogue. Media agenda-setting and audience agenda-melding [w:] M. McCombs,
Setting the agenda. The mass media and public opinion. Second edition, Cambridge 2014, s. 146

agenda-melding – áączenia agend50. Ta koncepcja jest jedną z odpowiedzi na wspóáczesne
wyzwania badawcze i sygnaáem elastycznoĞci
starych teorii w nowym Ğrodowisku. Agenda-melding oznacza áączenie elementów z róĪnych agend w ramach personalnej agendy odbiorcy lub zbiorowej agendy danej wspólnoty
komunikacyjno-politycznej, co pozwala na
konstruowanie wáasnego obrazu Ğwiata. Proces
agenda-melding i jego skáadniki przedstawia
rysunek 4.
Agenda-melding nie zastĊpuje efektu agenda-setting, który w zmienionym zakresie i formie równieĪ ma miejsce. Natomiast koncepcja
agenda-melding wyjaĞnia, dlaczego i w jaki
sposób efekt ustanawiania agendy róĪni siĊ
w zaleĪnoĞci od analizowanego kanaáu medialnego, grupy odbiorców oraz wybranych jednostek. Wskazuje siĊ na odmienny sposób funkcjonowania mediów nazywanych wertykalnymi
– o tradycyjnej, zinstytucjonalizowanej, hierarchicznej strukturze) oraz horyzontalnymi, które mają charakter bardziej zdemokratyzowany

50

– obywatelski lub spoáeczny. Zdaniem Shawa
i Davida H. Weavera media wertykalne dostarczają tzw. podstawowej agendy newsów dotyczących Īycia publicznego, a media horyzontalne dostarczają informacji uzupeániających.
Kolejny element, który decyduje o skáadzie
indywidualnej lub grupowej agendy danej jednostki lub spoáecznoĞci, to jej lub ich dotychczasowe poglądy i preferencje spoáeczno-polityczne (m.in. historia gáosowania). Na podstawie zawartoĞci agendy mediów wertykalnych,
horyzontalnych i wáasnej agendy preferencji,
tworzona jest zawartoĞü agendy indywidualnej
danej jednostki lub grupy. Media horyzontalne
najczĊĞciej odzwierciedlają czoáowe tematy
agendy mainstreamu, ale doĞü czĊsto zdarzają
siĊ sytuacje, kiedy nowe media są w stanie zainteresowaü media tradycyjne niszowym, atrakcyjnym tematem. Przeprowadzone przez wspomnianych uczonych badania wskazaáy jednakĪe
na znaczącą zgodnoĞü pomiĊdzy agendą mediów wertykalnych – tradycyjnych – a agendą
mediów horyzontalnych – nowych. Wspóáczyn-

D.L. Shaw, D.H. Weaver, Epilogue…, dz. cyt., s. 145.

Teoria agenda-setting a nowe media
nik korelacji wyniósá 0,52, co potwierdza funkcjonowanie procesu intermedia agenda-setting.
Stwierdzono takĪe, Īe zarówno media wertykalne (wspóáczynnik 0,87), jak horyzontalne
(wspóáczynnik 0,39) są w stanie ustanawiaü
agendĊ publiczną, ale zdolnoĞü agendotwórcza mediów wertykalnych jest wciąĪ znacząco
wiĊksza niĪ mediów horyzontalnych.

Podsumowanie
Odnosząc siĊ do postawionego na wstĊpie pytania badawczego, czy wskutek rosnącej popularnoĞci nowych mediów ogólny wpáyw mediów
(tradycyjnych i nowych) na opiniĊ publiczną
wzmacnia siĊ czy teĪ osáabia, naleĪy wskazaü
na ustalenia wynikające z przedstawionych kierunków badaĔ. Za osáabianiem wpáywu tradycyjnych mediów na opiniĊ publiczną przemawiają nastĊpujące studia:
• reverse agenda-setting – w ramach tego
zjawiska to hierarchia kwestii popularnych
wĞród internetowej opinii publicznej wpáywa na przedmiot zainteresowania i hierarchiĊ kwestii w agendzie medialnej;
• zmiana funkcji dziennikarzy z gatekeeping
na gatewatching, polegająca na sprawdzaniu, jakie tematy pojawiają w blogach lub
mediach spoáecznoĞciowych i wáączaniu ich
do agendy mediów tradycyjnych;
• search agenda – agenda wyszukiwaĔ wpáywająca na agendĊ medialną, z tym zastrzeĪeniem,
Īe ma tu miejsce takĪe proces odwrotny;
• jeĞli uznaü blogerów za przedstawicieli opinii publicznej, to ich aktywnoĞü sprawia, Īe
wpáyw mediów tradycyjnych na opiniĊ publiczną jest ograniczany, poniewaĪ peánią
oni rolĊ systemu „wczesnego ostrzegania”
(early recognizers) i są w stanie wpáynąü na
agendĊ mainstreamową, chociaĪ nie jest to
czĊsta sytuacja i mniejsze prawdopodobieĔstwo ustanawiania agendy na pierwszym poziomie, a wiĊksze – na drugim.
Umacnianie siĊ wpáywu mediów tradycyjnych
na opiniĊ publiczną wynika z ustaleĔ nastĊpujących kierunków badaĔ:
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•

intermedia agenda-setting oraz agenda-melding – wzajemny wpáyw agend medialnych
na siebie oraz mieszanie siĊ agend i uzupeánianie zawartoĞci – powodują wzmocnienie
przekazu medialnego mainstreamu i zwiĊkszenie jego spójnoĞci, z zastrzeĪeniem, Īe
intermedia agenda-setting prawdopodobnie
wystĊpuje w wiĊkszym nasileniu w odniesieniu do agendy tematów, ale w mniejszym
stopniu w stosunku do zestawu atrybutów;
• network agenda-setting model – wskazuje
na pogáĊbienie moĪliwoĞci proponowania/
narzucania interpretacji obrazów Ğwiata
przez media w stosunku opinii publicznej;
nowe media mogą wzmacniaü ten efekt, poniewaĪ dają wiĊcej moĪliwoĞci identyÞkowania i kojarzenia kwestii i atrybutów odpowiadających preferencjom odbiorców;
• real world agenda – nowe media sprawiają,
Īe zakres „wycinania agendy”, a tym samym
pomijania istotnych kwestii przez media informacyjne, jest mniejszy niĪ dotychczas
– szerszy zakres widocznoĞci Ğwiata rzeczywistego w mediach daje szansĊ na powstanie
wpáywu mediów w odniesieniu do wiĊkszej
liczby kwestii; naleĪy jednak równieĪ braü
pod uwagĊ fakt, Īe to media spoáecznoĞciowe sygnalizują istnienie problemów „wycinanych” przez media tradycyjne i w tym
kontekĞcie wpáyw mediów tradycyjnych na
opiniĊ publiczną jest sáabszy.
Przeprowadzona metaanaliza zostaáa dokonana na podstawie istniejących teorii i wyników
badaĔ empirycznych. Wynika z niej, Īe obecnie mamy do czynienia z trwającym procesem
transformacji relacji miĊdzy sferą medialną
a publiczną. Gáos nowych mediów w sferze
medialnej jest coraz silniejszy. W Ğwietle dotychczasowych badaĔ nie moĪna wprawdzie
jednoznacznie stwierdziü, Īe media online
i spoáecznoĞciowe sprawiają, Īe agendotwórcza
wáadza mediów w ogóle ulega wzmocnieniu
w stosunku do opinii publicznej, ale wydaje siĊ,
Īe silne argumenty przemawiają za tym stanowiskiem. NaleĪy tu przede wszystkim wymie-
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niü trzeci poziom ustanawiania agendy oraz
intermedia agenda-setting i agenda-melding.
Biorąc pod uwagĊ argumenty (na rzecz osáabiania wpáywu mediów na opiniĊ publiczną)
wynikające z agendy blogów, reverse agenda-setting, agendy wyszukiwaĔ czy zmniejszenia
siĊ zakresu „wycinania agendy”, naleĪy zauwaĪyü, Īe te zjawiska i procesy są w pewnym
stopniu równowaĪone przez oddziaáywanie
tradycyjnych mediów na agendĊ nowych mediów i agendĊ publiczną (np. agenda wyszu-

Ewa Nowak
kiwaĔ jest tylko czĊĞciowo agendą publiczną,
a czĊĞciowo bezpoĞrednią reakcją na zawartoĞü
starych mediów, podobnie jak agenda blogów).
Uprawnione wydaje siĊ zatem stwierdzenie,
Īe nie moĪemy mówiü o istotnym osáabieniu
wpáywu agendy medialnej na agendĊ publiczną wskutek rozwoju nowych mediów, a raczej
o utrzymaniu siĊ siáy tego oddziaáywania na
dotychczasowym poziomie przy zastosowaniu
nowych form przepáywu informacji miĊdzy
nadawcami a odbiorcami.

