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The article presents the profile of the avarage newspapers reader
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consumption. The research method is a qualitative one, the author
wanted to get deeper in the motivation of the media behaviour.
Ziarele fac parte din viaÕa noastrÀ de zi cu zi. Le rÀsfoim dimineaÕa în timp ce ne
bem cafeaua, le regÀsim la serviciu într-un moment de repaus, le studiem dupÀ-amiaza
în timpul siestei Ñi poate ne gÀseÑte seara cu ele în mânÀ. BineînÕeles, o astfel de
secvenÕÀ a acÕiunilor este puÕin probabil sÀ fie întâlnitÀ la foarte multe persoane, însÀ
dacÀ luÀm o acÕiune de la un individ, o alta de la un altul ajungem în cele din urmÀ
sÀ avem un astfel de lanÕ de acÕiuni care dau seama de extensia utilizÀrii ziarelor în
viaÕa cotidianÀ.
ÎnsÀ oare s-a întrebat vreodatÀ un utilizator constant al acestui mijloc media care
sunt motivele pentru care el Ñi alÕii preferÀ sÀ citeascÀ ziarul sau dacÀ aceÑti alÕii cu care
împÀrtÀÑeÑte aceastÀ practicÀ sunt similari lui sau sunt mai degrabÀ diferiÕi? Probabil cÀ
rÀspunsul la o astfel de întrebare nu îl vom putea afla niciodatÀ în mod absolut, ci doar
secvenÕial Ñi la nivel particularizat. ÎnsÀ tocmai acest fapt m-a determinat sÀ inspectez
mai în amÀnunt problematica consumului de presÀ scrisÀ, cu accent pe ziare.
Prin urmare, în cele ce urmeazÀ voi încerca sÀ creionez profilul cititorilor de ziare
din România Ñi sÀ identific câteva dintre cele mai pregnante motivaÕii ale accesÀrii Ñi
utilizÀrii acestui mijloc media.
Rezultatele prezentate în paginile acestei lucrÀri au fost produse în urma unui studiu
mai mult exploratoriu, deci nu ar trebui luate drept referinÕe clare ale fenomenului
de consum de presÀ scrisÀ, dar ele pot sta la baza unor studii mult mai ample Ñi mai
complexe ale acestei problematici. Cu toate acestea, ceea ce aduce nou acest studiu
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este îmbinarea dimensiunii socio-demografice cu cea psihograficÀ, conturând astfel
o imagine mult mai detaliatÀ a cititorului de ziare din România.
Design-ul
Design
-ul cercetĆrii üi elemente de metodologie
Atunci când vorbim despre mass media nu putem vorbi despre o cercetare de
ansamblu; nu numai cÀ existÀ contexte spaÕiale, sociale, temporale care împiedicÀ
acest lucru, dar mass media nu este un concept unitar, în sensul cÀ acesta nu se referÀ
la un singur aspect din realitatea socialÀ, cÀci vorbim despre mass media Ñi în cazul
televiziunii, Ñi al presei scrise, Ñi al radioului, Ñi al Internet-ului, acestea fiind doar
diviziunile mari. Ði aÑa cum poate oricine observa din experienÕa sa cotidianÀ, existÀ
numeroase perspective din care pot fi abordate aceste diviziuni.
Perspectiva în care se plaseazÀ cercetarea care stÀ la baza articolului de faÕÀ intrÀ
în sfera influenÕei mass media, iar punctul de la care voi pleca în înÕelegerea acestei
perspective este schema celor cinci factori comunicaÕionali a lui Harold D. Laswell:
(1) Cine?; (2) Ce spune? (mesaj); (3) Prin ce canal? (mijloc de comunicare); (4) Cui?;
(5) Cu ce efect? (McQuail, 2004, p. 19), prin care acesta a indicat o posibilÀ structurare
a problematicii studiilor asupra influenÕei mass media.
Cercetarea de faÕÀ se încadreazÀ în cea de-a patra direcÕie de cercetare – Cui?
– care se opreÑte asupra receptorului mesajelor mass media; este astfel vorba despre
studierea audienÕei.
Valentina Marinescu (2002, pp. 106-111) identificÀ patru ipostaze ale audienÕei:
audienÕa ca agregat social, audienÕa în sens de masÀ, audienÕa ca public Ñi audienÕa
ca piaÕÀ. Abordarea mea se încadreazÀ mai degrabÀ în direcÕia tratÀrii audienÕei ca
public Ñi motivul este simplu, deÑi poate nu chiar atât de evident. Cititorii de ziare
din România (ca de altfel de pretutindeni) nu constituie un public în sensul teoretic
al conceptului (apud Dobrescu, BârgÀoanu, 2003, p. 114) – constituie mai degrabÀ o
masÀ (cel puÕin în România, cu toate cÀ o datÀ cu dezvoltarea Internet-ului ar putea
ca într-un viitor mai mult sau mai puÕin îndepÀrtat sÀ se transforme în public) –,
însÀ în aceastÀ cercetare vor fi priviÕi ca un public prin prisma faptului cÀ se cautÀ
descrierea unor elemente caracteristice comune, care conferÀ un oarecare grad de
omogenitate acestora (în opoziÕie cu masa care se caracterizeazÀ mai degrabÀ prin
eterogenitate).
Din punct de vedere metodologic cercetarea are la bazÀ douÀ obiective – descriere
Ñi înÕelegere –, cinci interogaÕii Ñi o ipotezÀ implicitÀ (Agabrian, 2004, p. 24).
Am pornit astfel de la douÀ întrebÀri de cercetare fundamentale – Cine sunt
cititorii de ziare din România? Ñi Care sunt motivaÕiile acestora atunci când decid sÀ
utilizeze acest canal media? – cÀrora li s-au adÀugat alte trei interogaÕii – de ordin
secundar în cadrul acestei cercetÀri – Ñi anume: În ce contexte sunt citite ziarele?, Care
este modalitatea în care sunt citite ziarele? Ñi Cum este accesat acest mijloc media?,
interogaÕii care s-au degajat mai ales în urma primelor experienÕe de teren Ñi care au
contribuit la o mai completÀ înÕelegere a fenomenului de consum de presÀ scrisÀ.
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Câteva lÀmuriri ar trebui aduse cu privire la unele dintre aceste interogaÕii, care
poate nu sunt foarte clare pentru cititor. Prima dintre întrebÀrile principale de cercetare
enunÕate mai sus face referire la profilul cititorilor de ziare, însÀ mai corect spus ar
fi profilele, deoarece în încercarea de a schiÕa un profil general nu mÀ voi baza doar
pe carateristici socio-demografice (de altfel, cea mai frecventÀ abordare), ci acestea
vor fi completate Ñi de o serie de caracteristici psihografice, abordate din perspectiva
opÕiunilor politice, a valorilor Ñi atitudinilor cititorilor de ziare, respectiv a opiniilor
acestora cu privire la diferite aspecte legate atât de viaÕa lor personalÀ, cât Ñi de situaÕia
României. Este astfel vorba, pe lângÀ profilul socio-demografic, Ñi de un profil valoricoatitudinal, un profil opinional Ñi un profil politic. Profilele au fost construite numai
pentru cei care citeau în mod regulat ziarul (zilnic sau de câteva ori pe sÀptÀmânÀ)
Ñi au fost vizate douÀ tipuri de cititori: cei care citesc ziare locale Ñi cei care citesc
ziare centrale.
Mergând apoi la interogaÕiile secundare, contextele la care am fÀcut referire sunt
trei Ñi anume spaÕial, temporal Ñi, nu în ultimul rând, social, modalitatea de citire a
ziarului se referÀ la strategii individuale de lecturÀ (în sensul dacÀ ziarul este citit
integral sau doar anumite articole, dacÀ este mai întâi rÀsfoit Ñi abia apoi se trece la
lectura propriu-zisÀ Ñ.a.), iar accesul la ziare a vizat patru direcÕii principale, adicÀ
dacÀ cititorii au abonament sau achiziÕioneazÀ ziarul de la standuri de comercializare
a presei, dacÀ îl citesc pe Internet sau de la alte persoane care îl achiziÕionaserÀ pentru
ele însele.
În ceea ce priveÑte ipotezele, decizia metodologicÀ pe care am luat-o a fost aceea de
a-mi ghida cercetarea pe baza interogaÕiilor Ñi nu a unor ipoteze derivate din acestea,
ipoteze care s-ar fi fundamentat mai degrabÀ pe intuiÕii Ñi presupoziÕii personale decât
pe date rezultate din cercetÀri anterioare. Cu toate acestea, la baza acestei cercetÀri
se gÀseÑte Ñi o ipotezÀ, dar ea este mai degrabÀ o ipotezÀ implicitÀ, fiind ascunsÀ în
spatele unei întrebÀri de cercetate Ñi nu derivatÀ din aceasta. Astfel, interogaÕia Cine
citeÑte ziarele în România? mi-a ridicat semne de întrebare atunci când am încercat
sÀ îmi dau seama cum definim acest cine Ñi, pornind de la o ideea lui Pierre Bourdieu
din textul Public Opinion Does Not Exist (în cazul anumitor subiecte, este posibil ca
publicul sÀ fie mai degrabÀ omogen sub aspectul unor elemente psihografice Ñi mult
mai eterogen sub aspectul unora socio-demografice) (1993, în Sociology in Question,
pp. 149-157), am construit urmÀtoarea ipotezÀ de bazÀ: este posibil ca Ñi în România
sÀ se fi produs o omogenizare a cititorilor de ziare Ñi pe alte dimensiuni decât cea
socio-demograficÀ, pe unele dimensiuni psihografice legate de opinii, atitudini Ñi valori
în domenii care merg de la viaÕa personalÀ la spaÕiul public Ñi viaÕa comunitarÀ Ñi cÀ
aceastÀ dimensiune psihograficÀ descrie mai bine cititorii de ziare din România decât
cea socio-demograficÀ.
Metodele de cercetare utilizate în cadrul acestei cercetÀri au fost interviul (o metodÀ
calitativÀ) Ñi analiza de date secundare (care în cercetarea de faÕÀ poate fi încadratÀ
în categoria metodelor cantitative). Instrumentul cu ajutorul cÀrora datele au fost
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colectate a fost interviul semi-structurat, iar prelucrarea datelor în cazul analizei de
date secundare a fost realizatÀ cu ajutorul programului SPSS.
Trebuie însÀ sÀ menÕionez faptul cÀ deÑi cercetarea a fost realizatÀ atât pe baza unor
date cantitative, cât Ñi calitative, doar datele calitative au fost adunate în teren, datele
cantitative fiind preluate din Barometrul de Opinie PublicÀ din mai 2006. Am utilizat
Barometrele de Opinie PublicÀ din mai 2006 ca principalÀ sursÀ a datelor secundare
deoarece acesta a fost dedicat mass media, cuprinzând cinci baterii de întrebÀri cu
privire la problematica mass media.
În cazul datelor din Barometru, tehnicile de analizÀ utilizate se înscriu în sfera
cantitativului, mai exact este vorba despre descriere, asociere Ñi cauzalitate. Descrierea
a fost realizatÀ cu ajutorul procedurii Frequencies, Pentru realizarea profilelor am
recurs la asociere Ñi la cauzalitate. Asocierea a fost realizatÀ cu ajutorul procedurii
Crosstabs Ñi a procedurii Correspondence Analysis, care este asociatÀ analizei de
corespondenÕÀ ce produce reprezentÀri bivariate ale categoriilor a douÀ variabile
(calculate pe baza distanÕei dintre acestea – în cazul cercetÀrii de faÕÀ am optat pentru
distanÕÀ euclidianÀ). Cauzalitatea s-a materializat prin intermediul analizei de regresie
liniare multiple pe care am utilizat-o în principal pentru a putea realiza comparaÕii
între profilurile analizate Ñi a putea decide care este cel mai pregnant Ñi mai puternic,
deci mai reprezentativ pentru societatea românescÀ la momentul analizei.
În ceea ce priveÑte eÑantionul studiat pe baza metodei interviului, am încercat
sÀ îmi selectez subiecÕii dupÀ douÀ criterii: omogenitate internÀ Ñi eterogenitate
externÀ, cu alte cuvinte am cÀutat doar subiecÕi care citesc ziarele în mod regulat
(cu alte cuvinte, cotidienele aproape zilnic, iar sÀptÀmânalele în fiecare sÀptÀmânÀ)
– omogenitate –, dar care sÀ fie pe cât posibil diferiÕi sub aspectul unor caracteristici
socio-demografice precum genul, vârsta, educaÕia, ocupaÕia, venitul (definit ca venit
pe membru de familie) Ñi mediul de rezidenÕÀ – eterogenitate. Ði acest lucru am cÀutat
sÀ îl fac nu pe baze aleatorii, ci am recurs la metoda bulgÀrelui de zÀpadÀ.
Cercetarea care stÀ la baza acestui articol are douÀ limite majore.
Prima dintre acestea se situeazÀ la nivelul dimensiunii calitative a cercetÀrii, Ñi
anume în ceea ce priveÑte reprezentativitatea eÑantionului, sau mai degrabÀ spus,
lipsa reprezentativitÀÕii eÑantionului, lucru care mÀ va împiedica sÀ fac generalizÀri
cu privire la aspectele studiate doar prin mijloace calitative.
A doua limitÀ se gÀseÑte în sfera dimensiunii cantitative Ñi vizeazÀ mai ales analiza
de regresie liniarÀ multiplÀ care nu ar fi cea mai fericitÀ alegere, în condiÕiile în care
influenÕele directe ale multora dintre variabile sunt foarte slabe sau sunt influenÕate
de o falsÀ cauzalitate, efectele lor indirecte fiind probabil mult mai puternice. Un
model de analizÀ path ar fi fost mult mai potrivit în acestÀ situaÕie, însÀ sarcina ar fi
fost mult prea complexÀ Ñi ar fi depÀÑit probabil cadrul acestui studiu.
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Rolul presei – opinii despre mass media üi presa scrisĆ
În mentalul colectiv, mass media este privitÀ ca un organism care ar trebui sÀ
îndeplineascÀ Ñase funcÕii esenÕiale: sÀ informeze, în primul rând, sÀ distreze, sÀ
educe, sÀ explice oamenilor ce se întâmplÀ, sÀ contribuie la schimbarea modului
de gândire al oamenilor Ñi sÀ îi ajute sÀ uite de problemele de zi cu zi (ceea ce în
literatura de specialitate se numeÑte escapism). AÑa cum era de aÑteptat, informarea
este funcÕia predilectÀ cu care este asociatÀ mass media, urmatÀ la o distanÕÀ destul de
mare (undeva în intervalul 15-20%) de divertisment Ñi explicaÕie, în timp ce funcÕia
educativÀ ocupÀ un (ne)meritat loc 5 în acest clasament, mass media transformându-se
astÀzi într-o instanÕÀ care mai degrabÀ creeazÀ spectacol decât care contribuie la
educarea populaÕiei. Mergând însÀ mai departe, întrebaÕi despre mÀsura în care mass
media din România manifestÀ în mod efectiv aceste funcÕii Ñi mÀsura în care ar trebui
sÀ le manifeste, se constatÀ o creÑtere a procentelor în cazul tuturor celor Ñase funcÕii
enunÕate, cea mai mare creÑtere în cazul funcÕiei educative (48,2% versus 93,7%), de
unde rezultÀ faptul cÀ mass media din România nu îndeplineÑte decât într-o destul de
micÀ mÀsurÀ aÑteptÀrile pe care publicul le are cu privire la aceasta Ñi de aici derivÀ
Ñi încrederea nu foarte ridicatÀ pe care românii o au în mass media.
Care cred românii cÀ este importanÕa mass media? AceÑtia sunt de pÀrere cÀ o presÀ
puternicÀ este necesarÀ pentru consolidarea atât a democraÕiei, cât Ñi a economiei
din România. Cu toate acestea, încrederea pe care o acordÀ presei în ansamblul ei nu
este extrem de ridicatÀ Ñi se poate deduce, deÑi mass media ar trebui sÀ joace un rol
important în stat (poate în calitate de «câine de pazÀ»), o oarecare reticenÕÀ a populaÕiei
cu privire la activitatea sa. Astfel, mass media întruneÑte doar puÕin peste jumÀtate
dintre voturile de încredere ale populaÕiei, în condiÕiile în care doar undeva în jur de
5-6% au foarte mare încredere.
DacÀ televiziunea Ñi presa scrisÀ se situeazÀ pe primele locuri în «topul încrederii»
– surprinzÀtor, cu radioul pe primul loc (la o diferenÕÀ nu extrem de mare însÀ faÕÀ
de televiziune, de doar 0,8 procente) –, presa scrisÀ se dovedeÑte a fi cel mai puÕin
creditat canal mediatic, la o diferenÕÀ de 10 procente faÕÀ de radio, lucru care nu
este destul de surprinzÀtor dacÀ ne gândim la faptul cÀ este mijlocul cel mai puÕin
accesibil dintre cele trei, atât sub aspect financiar (costurile achiziÕionÀrii presei
scrise sunt destul de ridicate comparativ cu cele ale celorlalte tipuri de media), cât
Ñi sub aspect temporal (citirea unui ziar dureazÀ mai mult decât urmÀrirea Ñtirilor
la televiziune sau radio), cognitiv (citirea presei necesitÀ un efort cognitiv mai
însemnat) sau chiar spaÕial, (în sensul cÀ în anumite zone accesul la presa scrisÀ
este limitat).
Cu toate acestea, unii dintre cititorii presei scrise apreciazÀ în mai mare mÀsurÀ
acest mijloc media atunci când vine vorba de informare, cu toate cÀ existÀ diferenÕe
de impact pregnante între televiziune Ñi radio, pe de o parte, Ñi presa scrisÀ pe de alta,
motivul invocat fiind acela al unui mai mare profesionalism din partea jurnaliÑtilor
din presa scrisÀ.
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În ceea ce priveÑte încrederea în jurnaliÑti, ordinea se schimbÀ doar în cazul
primelor douÀ clasate, presa scrisÀ rÀmânând pe locul trei Ñi în ceea ce priveÑte
încrederea în jurnaliÑtii sÀi. În cazul acesta însÀ procentele depÀÑesc cu mult mai
puÕin pragul de 50%, televiziunea cu 8, radioul cu 7 iar presa scrisÀ cu doar 0,7. Se
constatÀ însÀ faptul cÀ atitudinea cu privire la presa scrisÀ este mult mai omogenÀ faÕÀ
de atitudinile cu privire la celelalte mijloace media, disparitatea dintre încrederea în
instituÕie Ñi încrederea în jurnaliÑtii acesteia fiind mult mai micÀ, de doar 4,1 procente,
comparativ cu televiziunea – 6 procente – Ñi radioul – aproximativ 8 procente.
CÀrui fapt se datoreazÀ o încredere atât de scÀzutÀ atât în instituÕiile media cât Ñi
în jurnaliÑtii acestora? RÀspunsul ar putea fi gÀsit dacÀ aruncÀm o privire asupra a
ceea ce considerÀ oamenii cÀ sunt interesele acestor instituÕii Ñi asupra opiniilor lor
cu privire la activitatea jurnaliÑtilor.
Astfel, în mai mare mÀsurÀ, românii considerÀ cÀ instituÕiile mass media servesc
interesele patronilor lor (83,4%), ale oamenilor de afaceri (81,6%), ale oamenilor
politici (85,8%) Ñi ale jurnaliÑtilor (76,2%), decât interesele populaÕiei (64,7%). Ði,
de asemenea, mai bine de trei sferturi dintre ei sunt de pÀrere cÀ scopul principal al
instituÕiilor mass media este obÕinerea profitului.
O situaÕie nu foarte diferitÀ se înregistreazÀ Ñi în ceea ce priveÑte opiniile cu privire la
activitatea jurnaliÑtilor. Astfel, oamenii considerÀ cÀ jurnaliÑtii nu prea verificÀ informaÕiile
din mai multe surse, nu respectÀ dreptul la intimitate al persoanelor Ñi viaÕa privatÀ a
celor despre care scriu, prezintÀ în mod pÀrtinitor Ñi subiectiv anumite Ñtiri Ñi dau mai
multÀ importanÕÀ decât trebuie unor subiecte, prezintÀ multe teme care nu sunt de interes
public Ñi se lasÀ influenÕaÕi de Ñefii lor atunci când transmit o Ñtire.
Statutul mass media în ansamblul ei pare unul destul de bine consolidat, undeva
între jumÀtate Ñi trei sferturi din populaÕie considerând cÀ aceasta este independentÀ,
obiectivÀ Ñi profesionistÀ. Dintre aceste trei caracteristici, obiectivitatea înregistreazÀ
procentul cel mai scÀzut (trecut totuÑi de 50% dacÀ cumulÀm variantele de rÀspuns
în foarte mare mÀsurÀ Ñi în mare mÀsurÀ), iar profesionalismul pe cel mai ridicat.
Aprecierile cu privire la independenÕÀ se situeazÀ undeva între cele douÀ (cu
aproximativ 60 de procente), însÀ acest lucru intrÀ în contradicÕie cu aprecierile
privitoare la partizanatul mass media, un procent aproape similar (cu o diferenÕÀ de
doar 0,1 procente în minus) considerând cÀ, în cea mai mare mÀsurÀ, mass media
româneascÀ este aservitÀ unor interese politice (Petcu, 2000, p. 58).
În final, ce doresc românii? O presÀ care sÀ informeze în mai mare mÀsurÀ decât sÀ
distreze (sau care sÀ distreze în mai mare mÀsurÀ decât sÀ «bârfeascÀ», cu alte cuvinte
într-un mod mai elevat decât reuÑeÑte sÀ o facÀ presa de scandal), care sÀ prezinte
Ñtiri adevÀrate, verificate din cele trei surse Ñi corect Ñi complet relatate, o presÀ mai
puÕin partizanÀ Ñi mai puÕin dependentÀ economic de investitori care îÑi pun amprenta
asupra politicii editoriale a publicaÕiilor Ñi niÑte jurnaliÑti care sÀ îÑi facÀ treaba cu
profesionalism Ñi bunÀ credinÕÀ. Cu alte cuvinte, o presÀ aflatÀ în sluja poporului Ñi
nu a intereselor particulare Ñi care sÀ îÑi ocupe locul sÀu de drept, acela de «câine de
pazÀ» sau «a patra putere în stat».
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Consumul de presĆ scrisĆ
DupÀ ce am vÀzut care este percepÕia asupra rolului mass media în societatea
româneascÀ ar trebui sÀ ne îndreptÀm atenÕia asupra unui alt aspect, ceva mai puÕin
subiectiv de data aceasta, Ñi anume frecvenÕa cu care sunt utilizate diferitele media
(sau, mai pe scurt, consumul media), cÀci Ñi acest aspect poate da seama de rolul
presei scrise în ansamblul mass media.
Analiza aratÀ cÀ ordinea pe care am constatat-o în ceea ce priveÑte încrederea în
instituÕii Ñi jurnaliÑti se pÀstreazÀ Ñi atunci când vine vorba de consum. Presa scrisÀ
(mai precis ziarele), atât localÀ cât Ñi centralÀ, este consumatÀ în mod regulat de
aproximativ douÀ ori mai puÕin faÕÀ de radio Ñi de trei ori faÕÀ de televiziune. Ði, pe
deasupra, se constatÀ o diferenÕÀ nu extrem de mare, dar totuÑi semnificativÀ, între
consumul de ziare locale Ñi consumul de ziare centrale, primul prevalând asupra
celui de-al doilea. Astfel, doar 34,7% citesc sau rÀsfoiesc în mod regulat ziare locale
Ñi doar 27,2% ziare centrale, comparativ cu 64,8% care ascultÀ radio în mod regulat
Ñi un covârÑitor procent de 94,6% care se uitÀ la televizor de cel puÕin câteva ori pe
sÀptÀmânÀ.
DacÀ rafinÀm Ñi mai mult comparaÕia, limitându-ne la consumul zilnic, disparitÀÕile
devin Ñi mai pronunÕate, fÀrÀ ca ordinea sÀ se schimbe în vreun fel. Astfel, raportul
faÕÀ de consumul de presÀ localÀ creÑte la 5 în favoarea televiziunii Ñi la puÕin sub 3
în cazul radioului, în timp ce pentru presa centralÀ situaÕia este încÀ Ñi mai dramaticÀ,
raporturile fiind Ñi mai pronunÕate, crescând cu aproape 2 puncte, respectiv un punct,
faÕÀ de cele ale presei locale (prin urmare, cu aproximativ 7 puncte în cazul televiziunii
Ñi aproximativ 4 în cel al radiolului).
Ba mai mult decât atât, mulÕi oameni nu pun mâna niciodatÀ pe un ziar – local
sau central –, pe o revistÀ sau pe o carte, procentele crescând progresiv pe mÀsurÀ ce
trecem de la ziare locale Ñi centrale la reviste Ñi apoi cÀrÕi.
În cazul revistelor Ñi al cÀrÕilor lucrurile stau încÀ Ñi mai prost, doar în jur de 5%
citind zilnic o revistÀ sau o carte, respectiv 18% Ñi 12,9% în mod regulat, dacÀ ne
gândim la faptul cÀ mai mulÕi oameni preferÀ sÀ asculte o casetÀ sau un CD decât sÀ
punÀ mâna pe o carte sau o revistÀ.
Accesul la presa scrisĆ
Principalele modalitÀÕi prin care presa scrisÀ este accesatÀ sunt reprezentate de
achiziÕionarea de la chioÑcurile de presÀ (personal sau de cÀtre alte persoane, membri
ai familiei, prieteni sau colegi) Ñi abonament, la care se adaugÀ lectura presei pe
Internet Ñi lectura unor publicaÕii împrumutate de la persoane, care le cumpÀraserÀ
pentru ele însele.
În privinÕa achiziÕionÀrii de ziare, se poate constata cÀ, deÑi intervalul de timp
necesar pentru a accesa un punct de difuzare a presei este în peste trei sferturi din
cazuri de maxim o jumÀtate de ora, puÕine persoane cumpÀrÀ în mod regulat un
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ziar (27,7%), din care aproape jumÀtate zilnic, iar cealaltÀ jumÀtate de câteva ori pe
sÀptÀmânÀ. Trecând peste cei care achiziÕioneazÀ ziare în mod ocazional (Ñi care,
aÑa cum era de aÑteptat, sunt mai numeroÑi – cu 10 procente), ceea ce frapeazÀ, ca Ñi
în cazul consumului de ziare, este procentul ridicat al celor care nu achiziÕioneazÀ
niciodatÀ un ziar, procent care îl depÀÑeÑte pe cel al persoanelor care cumpÀrÀ ziare
în mod regulat.
Una din cauzele pentru care achiziÕionarea de presÀ scrisÀ înregistreazÀ nivele atât
de scÀzute ar putea fi Ñi aceea cÀ, în cazul unei treimi din populaÕie, nu existÀ nici un
punct de difuzare a presei în localitatea de reÑedinÕÀ (în special în zonele din mediul
rural), motiv pentru care probabil Ñi cei care ar dori sÀ citeascÀ presÀ scrisÀ – chiar Ñi
numai ocazional – renunÕÀ la acest lucru, în special dacÀ nu au drumuri în localitÀÕi
în care existÀ puncte de difuzare a presei, iar posibilitatea realizÀrii unui abonament
este de multe ori exclusÀ datoritÀ impedimentelor financiare.
De altfel, doar 11,5% din populaÕie are cel puÕin un abonament la presa scrisÀ, iar
acest procent este dat, în special, de cei care citesc în mod regulat ziare locale sau
centrale Ñi într-o mÀsurÀ mai micÀ de cei care citesc reviste. Astfel, dintre cei care
citesc ziare locale zilnic aproape jumÀtate (44,7%) au abonament la presa scrisÀ, iar
dintre cei care citesc ziare centrale zilnic aproximativ o treime (32%). Procentele scad
în rândul celor care citesc presa de câteva ori pe sÀptÀmânÀ, atât în cazul cititorilor
de ziare locale, cât Ñi al celor de ziare centrale, scÀderea fiind destul de însemnatÀ
(de aproape 34% în cazul celor care citesc ziare locale Ñi de aproximativ 13% al celor
care citesc ziare centrale).
De ce preferÀ cei care citesc în mod regulat ziarul sÀ îÑi facÀ abonament? Motivele
sunt probabil multiple, însÀ cele mai des invocate ar fi acelea cÀ este mult mai comodÀ
pentru ei aceastÀ modalitate Ñi, pe deasupra, se asigurÀ cÀ nu pierd nici un numÀr al
ziarului; la acestea se adaugÀ Ñi aspectul financiar, abonamentele fiind mai rentabile
decât achiziÕionarea ziarelor de la chioÑcurile de presÀ.
În ceea ce priveÑte lectura pe Internet a ziarelor, aceasta înregistreazÀ un procent
destul de redus comparativ cu alte utilizÀri ale Internet-ului. Astfel, pe primele locuri
se situeazÀ cÀutarea de informaÕii de interes general sau profesional (peste 80% în
ambele cazuri), urmatÀ de divertisment materializat în special sub forma jocurilor
online, însÀ cu un procent reprezentând jumÀtate din procentele primelor utilizÀri;
citirea presei scrise se situeazÀ nu foarte departe, dar sub utilizarea jocurilor online,
cu doar 37,5%, în timp ce pe ultimul loc în preferinÕele utilizatorilor de Internet se
plaseazÀ ascultarea radioului prin intermediul Internet-ului.
SurprinzÀtor este faptul cÀ, deÑi ne-am aÑtepta ca cei care citesc în mod regulat
presa scrisÀ sÀ fie ceva mai reticenÕi faÕÀ de Internet, aproape 50% dintre cei care citesc
zilnic atât ziare locale Ñi centrale, cât Ñi reviste, utilizeazÀ Internet-ul pentru a citi presa
scrisÀ. DeÑi pentru mulÕi dintre cititorii de ziare varianta tipÀritÀ rÀmâne favoritÀ, sunt
însÀ Ñi unii care preferÀ varianta electronicÀ, pentru cÀ le este mai comod sau pur Ñi
simplu pentru cÀ este mai rentabil din punct de vedere financiar decât achiziÕionarea.
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Un alt argument în favoarea variantei electronice a ziarului versus celei tipÀrite este
Ñi acela cÀ Internet-ul permite lectura mai multor ziare fÀrÀ vreun cost adiÕional.
Comparativ cu ziarul tipÀrit, ziarul online nu oferÀ doar posibilitatea citirii efective
a articolelor incluse în ziar, ci oferÀ Ñi posibilitÀÕi noi de comunicare Ñi relaÕionare nu
doar cu realizatorii ziarului, ci chiar cu ceilalÕi cititori. Acest lucru se realizeazÀ prin
intermediul forum-urilor de discuÕii, care sunt destinate mai degrabÀ utilizatorilorcititori, sau a posibilitÀÕii de feed-back înspre redacÕia ziarului, prin acele îndemnuri
precum ComenteazÀ aici sau PÀrerea ta aici (Ñi alte variaÕiuni pe aceastÀ temÀ). De
asemenea, Internet-ul oferÀ posibilitatea accesÀrii ziarelor din alte ÕÀri chiar în ziua
apariÕiei, lucru care nu era posibil înaintea dezvoltÀrii Ñi a utilizÀrii acestuia pe scarÀ
largÀ.
În final, se ridicÀ o întrebare care începe sÀ fie din ce în ce mai des auzitÀ. DatoritÀ
dezvoltÀrii fulminante Ñi a adoptÀrii pe scarÀ largÀ a Internet-ului, combinat cu scÀderea
rapidÀ a numÀrului de cititori ai ziarului clasic (nu numai în România, ci chiar Ñi
în statele din Vest), este oare posibil ca ziarul tipÀrit sÀ disparÀ pentru a fi înlocuit
cu varianta sa electronicÀ? Cei mai sceptici probabil cÀ se gândesc la un astfel de
deznodÀmânt, însÀ existÀ Ñi persoane mai optimiste care nu merg chiar atât de departe,
ba chiar sunt de pÀrere cÀ ziarul clasic nu va dispÀrea deoarece este un mijloc media
diferit de Internet, cu avantajele sale specifice.
Contextele lecturii ziarelor
Contextele lecturii ziarelor vor fi studiate pe trei dimensiuni: spaÕial, temporal Ñi
social, iar acest studiu nu are menirea de a extrage concluzii cu privire la întreaga
populaÕie a cititorilor de ziare (sau chiar Ñi numai a celor care citesc în mod regulat),
cÀci subiectul contextelor este o chestiune delicatÀ care variazÀ, cred eu, de la individ
la individ Ñi de la situaÕie la situaÕie Ñi este expusÀ oricând schimbÀrilor datorate unor
multitudini de factori care acÕioneazÀ situaÕional, la nivel individual sau de grup mic.
Pot fi relevate însÀ câteva tendinÕe valabile doar pentru eÑantionul studiat.
Contextele spaÕiale variazÀ, asemeni contextelor sociale, între doi poli (nu diametral
opuÑi dar totuÑi diferiÕi); este vorba despre acasÀ, asociat cu timpul liber, Ñi la locul
de muncÀ, asociat cu programul de lucru Ñi partea ocupatÀ din zi.
Cei mai mulÕi dintre subiecÕi preferÀ sÀ citeascÀ acasÀ, considerând cÀ acolo este
un spaÕiu mai intim în care este Ñi mai multÀ liniÑte Ñi nu vor fi deranjaÕi, dar Ñi pentru
cÀ activitatea desfÀÑuratÀ la locul de muncÀ nu le oferÀ timpul necesar citirii presei.
ExistÀ însÀ Ñi locuri de muncÀ care faciliteazÀ lectura presei sub forma unor publicaÕii
de specialitate pe care indivizii sunt nevoiÕi sÀ le citeascÀ pentru o bunÀ desfÀÑurare
a activitÀÕii, dar Ñi situaÕii în care chiar la locul de muncÀ activitatea este mai puÕin
intensÀ Ñi permite lectura presei, în special în pauzele de masÀ.
În cazul unor subiecÕi demarcaÕia dintre contextele sociale (Ñi spaÕiale) merge mai
departe de sfera utilitÀÕii Ñi a comfortului, în sensul cÀ unele publicaÕii sunt accesate
cu precÀdere în anumite contexte sociale Ñi spaÕiale (acasÀ sau la locul de muncÀ)
32

deoarece sunt asociate cu anumite scopuri ale utilizÀrii acestora: Conform principiului
«Drujba e drujbÀ, slujba e slujbÀ», la servici mÀ ajutÀ pentru meserie Monitorul Oficial
Ñi pun mâna Ñi pe ce gÀsesc, pe ziarele … de abonament: Ðansa BuzoianÀ Ñi, dacÀ mi se
oferÀ, Ñi ce reviste mai iau colegii, iar acasÀ mÀ relaxez Ñi citesc publicaÕiile mondene
… cum ar fi Ciao, Star… (E.L., masculin, 32 ani, jurist).
În ceea ce priveÑte contextele temporale, aÑa cum era de aÑteptat, momentele din
zi menÕionate au fost dimineaÕa, la prânz, dupÀ-amiaza Ñi seara, fÀrÀ a putea face însÀ
consideraÕii asupra intensitÀÕii manifestÀrii acestor categorii în populaÕie.
În cazul unor persoane, momentul zilei este ales deoarece este asociat cu anumite
contexte sociale sau tabieturi personale (de exemplu, bÀutul cafelei), în cazul altora
nu existÀ un moment specific, citind ziarul atunci când au timp sau au chef.
De asemenea, pentru unele persoane existÀ un singur moment al zilei în care citesc
ziarul (de regulÀ dupÀ-amiaza sau seara când se întorc de la servici), iar pentru altele,
care au mai mult timp liber la dipoziÕie (tineri sau pensionari, de regulÀ), existÀ mai
multe momente, care marcheazÀ timpul de odihnÀ din decursul unei zile.
Studiul meu nu poate oferi o estimare statisticÀ a procentului persoanelor care
citesc presa la un anumit moment al zilei, însÀ în urma unui studiu realizat în 2001 pe
cititorii de ziare cotidiene, Valentina Marinescu (2002b, pp. 41-42) a arÀtat cÀ cei mai
mulÕi citesc ziarul dimineaÕa, pânÀ în ora 12 (45%) decât în restul zilei. Cei care citesc
ziarul dimineaÕa sunt mai probabil sÀ fie bÀrbaÕi cu studii superioare, funcÕionari cu
studii medii, personal calificat sau patroni, care au de regulÀ o funcÕie de conducere
sau executivÀ, care locuiesc în oraÑe foarte mari (cu peste 200.000 locuitori) Ñi care
îÑi au reÑedinÕa în BucureÑti, Dobrogea, Oltenia sau Transilvania. Seara, cititorii de
ziare sunt mai degrabÀ femei, cu vârste cuprinse între 50 Ñi 59 de ani, având o educaÕie
medie, casnice, pensionari sau personal cu studii superioare, care locuiesc în oraÑe
foarte mici (sub 30.000 locuitori) din Muntenia Ñi Dobrogea. DupÀ-amiaza, cititorul
tipic are educaÕie primarÀ, este muncitor necalificat, pensionar sau simplu angajat,
fÀrÀ implicaÕii manageriale, din domeniul sÀnÀtÀÕii sau al învÀÕÀmântului, locuieÑte în
oraÑe medii (100 – 200.000 locuitori) sau mari (peste 200.000 locuitori) din Moldova
sau Muntenia. În ceea ce priveÑte zilele din sÀptÀmânÀ, cea mai ridicatÀ cotÀ de
audienÕÀ se înregistreazÀ, vinerea, apoi luni Ñi joi, în timp ce duminica se atinge o
cotÀ de lecturÀ minimalÀ.
Comportamentul de lecturĆ al ziarului
Prin comportament de lecturÀ înÕeleg aici modul în care indivizii obiÑnuiesc sÀ
citeascÀ ziarul, deci – mai explicit – este vorba despre faptul dacÀ rÀsfoiesc mai întâi
ziarul Ñi abia apoi încep sÀ îl citeascÀ, dacÀ citesc ziarul intergal sau doar anumite
pagini, anumite teme, anumite articole sau dacÀ citesc paginile, articolele sau temele
într-o anumitÀ ordine.
Cei mai mulÕi dintre subiecÕi au un comportament de lecturÀ selectiv, în sensul
cÀ au obiceiul ca, înainte de a începe sÀ citeascÀ în mod efectiv ziarul, mai întâi sÀ îl
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rÀsfoieascÀ pentru a surprinde titlurile articolelor care le trezesc intersul sau, în acelaÑi
scop, urmÀresc sumarul de pe prima paginÀ. Unii chiar au dezvoltat strategii diferite
în funcÕie fie de timpul pe care îl au la dispoziÕie, fie de temele care îi intereseazÀ în
mod deosebit, fie de ziarul pe care îl citesc. Dar pentru cei mai mulÕi dintre subiecÕi,
editorialul reprezintÀ prima oprire.
În ceea ce priveÑte aspectul citirii ziarului în integralitate, Ñi aici lucrurile sunt
diferite de la individ la individ, în sensul cÀ sunt persoane care au obiceiul sÀ citeascÀ
ziarul integral în decursul unei singure zile sau pe parcursul mai multor zile la rând,
fie sunt persoane care citesc doar anumite pÀrÕi ale ziarului, reprezentate de teme Ñi
articole de interes pentru ei. ÎnsÀ Ñi aici intervine variabila timp, în sensul cÀ cei care
au mai mult timp la dispoziÕie au tendinÕa de a citi ziarul integral, comparativ cu cei
care sunt mai ocupaÕi Ñi care preferÀ sÀ citeascÀ doar articolele care îi intereseazÀ în
mod deosebit.
Strategia este diferitÀ în cazul Internet-ului, deoarece dacÀ varianta tipÀritÀ mÀ
face sÀ citesc publicaÕia respectivÀ în integralitatea ei, accesul pe Internet … îmi dÀ
… mÀ hotÀrÀÑte sÀ citesc selectiv, adicÀ sÀ citesc articolele importante Ñi nu ziarul în
… integru. (S.P., masculin, 65 ani, pensionar).
Ôinând cont de faptul cÀ strategia de lecturÀ a unui ziar este una selectivÀ, chiar
Ñi atunci când ziarul este citit integral, care sunt criteriile care dau ordinea citirii
articolelor, paginilor sau temelor? Unul dintre criterii ar fi gradul de interes pe care
cititorul îl are faÕÀ de anumite teme, în special, dar Ñi interesul pe care îl trezeÑte
simpla citire a unui titlu; ba chiar, pentru unii cititori alegerea anumitor articole este
dependentÀ de autorii acestora, de prestigiul Ñi credibilitatea pe care Ñi-au construit-o
în rândul cititorilor: Consider cÀ, în decursul timpului, pentru mine unii ziariÑti au
devenit credibili Ñi cÀ sunt sinceri Ñi neînregimentaÕi politic. (C.A., feminin, 50 ani,
inginer).
MotivaĦii ale lecturii presei scrise
Principala motivaÕie a utilizÀrii ziarelor este informarea, 70% dintre cei care le
citesc utilizându-le în scop informativ. Pe locul al doilea se situeazÀ obiÑnuinÕa, cu
aproape 38 procente, urmatÀ de învÀÕare/educare la o diferenÕÀ de aproape 3 procente.
Pe ultimul loc se situeazÀ divertismentul cu 28,1%, fiind precedat la o diferenÕÀ foarte
strânsÀ (aproximativ douÀ procente) de posibilitatea umplerii timpului liber.
ÎnsÀ deÑi informarea este principalul motiv pentru care oamenii acceseazÀ ziarele,
existÀ Ñi alte motivaÕii, poate mai puÕin pregnante la nivel conÑtient, cum ar fi de
exemplu faptul cÀ ziarele oferÀ cititorilor sÀi un prilej de socializare, în sensul cÀ
informaÕiile citite în ziare pot fi ulterior utilizate în cadrul unor conversaÕii sau
pot constitui în unele cazuri chiar teme de discuÕie principale Ñi chiar prilejuri de
a iniÕia o conversaÕie. BinenÕeles, puÕini sunt aceia care vÀd acest aspect ca pe o
motivaÕie în sine a utilizÀrii ziarelor, de aceea aÑ numi-o mai degrabÀ o motivaÕie
latentÀ.
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În categoria învÀÕare/educare poate fi menÕionatÀ afirmaÕia unei studente care a
mÀrturisit cÀ citeÑte ziare pentru pentru a dobândi un vocabular, pentru a discuta mai
uÑor cu colegii Ñi cu … mÀ ajutÀ la seminar în discuÕiile cu profesorii. (A.P., feminin,
19 ani, studentÀ), motivaÕia educaÕionalÀ fiind astfel dublatÀ de cea de socializare.
La fel se întâmplÀ Ñi în cazul divertismentului: Citesc horoscopul Ñi articolele cu …
despre fenomene paranormale … acestea le dezbat cu prietenele în timpul liber. (A.P.,
feminin, 19 ani, studentÀ), care se manifestÀ în presÀ prin pagini dedicate unor aspecte
precum integrame, horoscop, concursuri, glume etc.
AlÀturi de umplerea timpului liber, Ñi relaxarea constituie o motivaÕie a lecturii
ziarelor, unele persoane preferând ca atunci când au nevoie de relaxare sÀ «îmbine
utilul cu plÀcutul» Ñi în locul altor mijloace, sÀ recurgÀ la un fel de odihnÀ activÀ (E.L.,
masculin, 32 ani, jurist).
Este firesc ca o persoanÀ sÀ nu citeascÀ ziarele doar dintr-un singur motiv; la
momente de timp diferite sau chiar la acelaÑi moment de timp, mai multe motivaÕii se
manifestÀ simultan, chiar dacÀ poate individul nu este conÑtient de manifestarea unora
dintrea acestea; sau pentru a fi puÕin mai precisÀ, poate nu conÑtient este cuvântul
cel mai potrivit, ci mai degrabÀ intenÕionat.
DacÀ ne plasÀm în perspectiva modelului Uses and Gratifications, motivaÕiile
utilizÀrii ziarelor se traduc în nevoi pe care oamenii Ñi le satisfac prin utilizarea
acestui mijloc media. Nu voi insista asupra aspectelor legate de aceastÀ teorie, vreau
doar sÀ mÀ opresc puÕin asupra tipologiei nevoilor satisfÀcute de media realizate
de Katz, Gurevitch Ñi Hass (1973, pp. 166-167), care menÕioneazÀ cinci categorii ce
se pot constitui în cinci categorii de motivaÕii ale lecturii presei: nevoi de naturÀ
cognitivÀ (dobândirea de informaÕii, cunoaÑtere, opinii, cât Ñi nevoia de a înÕelege),
afectivÀ (dobândirea de experienÕe estetice Ñi emoÕionale), socio-integrativÀ (întÀrirea
contactelor cu familia, prietenii, vecinii, colegii de muncÀ, cu mediul în general),
personal-integrativÀ (întÀrirea încrederii în sine Ñi a statusului) Ñi de scadere a tensiunii
(escapismul, posibilitatea evadÀrii din grijile cotidiene).
Astfel, se poate constata faptul cÀ douÀ dintre aceste categorii nu sunt acoperite
de motivaÕiile rezultate în urma acestui studiu, Ñi anume cele care se referÀ la nevoile
de naturÀ personal-integrativÀ Ñi afectivÀ. În cazul dimensiunii personal-integrative
acest lucru cred cÀ se datoreazÀ faptului cÀ acei care citesc ziarele sunt persoane de
vârsta a doua Ñi a treia – mai puÕin tineri – în cazul cÀrora formarea pe dimensiunea
psihologicÀ nu mai îmbracÀ un caracter la fel de pregnant ca în cazul copiilor Ñi a
tinerilor, aceÑtia fiind de regulÀ aceia care au nevoie de modele cu care sÀ se poatÀ
identifica. Ði, bineînÕeles, Ñi dacÀ ar citi presa scrisÀ, destul de greu ar reuÑi sÀ gÀseascÀ
modelele pe care le cautÀ în acest mijloc media, televiziunea fiind mult mai pregnant
aceea care furnizeazÀ populaÕiei tinere astfel de modele, contribuind la satisfacerea
nevoilor de naturÀ personal-integrativÀ.
Pentru toate celelalte trei categorii de nevoi – cognitive, socio-intergative Ñi
scÀdere a tensiunii – presa scrisÀ oferÀ câte un «paleativ». În cazul nevoilor de naturÀ
cognitivÀ avem informarea, educarea/învÀÕarea, setea de cunoaÑtere Ñi încercarea de
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a afla motivarea unor fenomene pe care le trÀim Ñi care nu ni le explicÀ altcineva
decât o presÀ scrisÀ profesionistÀ Ñi de calitate (S.P., masculin, 65 ani, pensionar).
Pentru satisfacerea nevoilor socio-integrative, presa scrisÀ oferÀ baze comune pentru
conversaÕie Ñi interacÕiune socialÀ Ñi mijloacele de a relaÕiona cu familia, prietenii
Ñi chiar societatea în ansamblul ei (dupÀ cum am vÀzut unele persoane utilizeazÀ
ziarele pentru a identifica teme pe care le pot apoi utiliza în diferite conversaÕii, iar
pe Internet cititori care nu se cunosc Ñi se gÀsesc în spaÕii fizice uneori chiar foarte
îndepÀrate au ocazia de a comunica pe forum-urile gÀzduite de site-urile unor ziare),
dar oferÀ Ñi posibilitatea construirii unor surogate pentru relaÕii sociale autentice (în
aceastÀ categorie poate fi încadratÀ relaÕia constituitÀ între vânzÀtorul de la standul
de ziare Ñi cumpÀrÀtorul fidel). În categoria scÀderii tensiunii se plaseazÀ utilizÀrile
în scopul divertismentului, al relaxÀrii Ñi al petrecerii timpului.
ProÀlul cititorilor de ziare din Româ
România
a. ProÀlul socio-demograÀc al cititorilor de ziare
Profilul socio-demografic include 11 variabile dupÀ cum urmeazÀ: genul, vârsta,
educaÕia, ocupaÕia, starea civilÀ, religia, naÕionalitatea, venitul, mediul de rezidenÕÀ,
tipul localitÀÕii Ñi regiunea geograficÀ. În cele ce urmeazÀ le voi aborda pe fiecare
comparativ pentru cititorii de ziare locale Ñi cititorii de ziare centrale, pentru a releva,
în final, câteva caracteristici comune.
În ceea ce priveÑte genul, se poate spune cÀ acesta nu reprezintÀ o variabilÀ care
sÀ determine într-un fel sau altul lectura nici a ziarelor locale, nici a ziarelor centrale,
diferenÕele dintre procentele de bÀrbaÕi Ñi femei care se constituie în cititori regulaÕi
fiind destul de mici, prin urmare nesemnificative statistic. Procentele sunt ceva mai
ridicate în cazul ambelor categorii de gen pentru cei care citesc ziare locale, însÀ
acest lucru nu afecteazÀ cu nimic semnificaÕia acestei variabile. Concluzia este cÀ,
deÑi genul influenÕeazÀ într-o mÀsurÀ destul de micÀ lectura ziarelor, nu putem spune
cÀ unul dintre genuri citeÑte semnificativ mai mult ziare decât celÀlalt, cu toate cÀ,
într-adevÀr, bÀrbaÕii citesc într-o proporÕie puÕin mai ridicatÀ decât femeile.
Cititorii ambelor tipuri de ziare au vârste cuprinse între 25 Ñi 54 ani, cu un procent
ceva mai ridicat în cazul categoriei 45-54 ani, iar din categoria celor cu vârste de peste
65 de ani se recruteazÀ cu precÀdere necititorii, mai ales cei care nu citesc niciodatÀ
ziare de nici un fel.
Analiza a arÀtat cÀ educaÕia determinÀ anumite comportamente de lecturÀ în cazul
ambelor tipuri de ziare analizate. Astfel, cei cu studii superioare au tendinÕa de a
citi regulat ziare, cei cu studii medii doar ocazional, iar cei cu studii inferioare mai
degrabÀ niciodatÀ. Dintre cei care citesc în mod regulat ziare, cei mai mulÕi au studii
postuniversitare, apoi universitare, în primul rând, respectiv ÑcoalÀ de maiÑtri în cazul
celor care citesc ziare locale Ñi studii postliceale pentru cei care citesc ziare centrale,
în al doilea rând. EducaÕia se dovedeÑte astfel a fi un predictor important al frecvenÕei
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cu care indivizii citesc ziare (locale sau centrale), publicul ziarelor locale Ñi centrale
recrutându-se, în primul rând, din categoria celor cu studii superioare.
DeÑi analiza datelor nu a relevat un pattern exact al asocierii lecturii regulate a
ziarelor cu ocupaÕia cititorilor, totuÑi anumite categorii de ocupaÕii citesc în mod
regulat ziarele într-o mÀsurÀ mai mare decât altele. Este cazul celor care au ocupaÕii
intelectuale, al cadrelor militare Ñi al conducÀtorilor de unitÀÕi Ñi patroni, în mÀsura cea
mai mare, la care se adaugÀ funcÕionarii, într-o mÀsurÀ ceva mai micÀ. De asemenea,
se constatÀ Ñi o oarecare diferenÕÀ între cele douÀ tipuri de cititori, în cazul celor
care citesc regulat ziare locale categoria meÑteÑugarilor Ñi mecanicilor reparatori
înregistrând un procent destul de însemnat, mai ridicat chiar decât cel al managerilor
Ñi patronilor (cu 8%), iar în cazul cititorilor de ziare centrale categoria tehnicienilor
Ñi maiÑtrilor este Ñi ea destul de bine reprezentatÀ. Ca Ñi nivel al intensitÀÕii asocierii,
ocupaÕia se plaseazÀ pe locul al doilea, dupÀ educaÕie, cei care au ocupaÕii plasate
în grupe superioare ale clasificÀrii ISCO, deci ocupaÕii non-manuale, citind regulat
ziare în mai mare mÀsurÀ decât cei care au ocupaÕii preponderent manuale (grupele
inferioare ale clasificÀrii ISCO).
În cazul stÀrii civile analiza sugereazÀ faptul cÀ atunci când persoana este cÀsÀtoritÀ
cu acte, este mai probabil ca ea sÀ fie Ñi un cititor regulat de ziare, în timp ce relaÕia
dintre variabila necÀsÀtorit Ñi variabila lecturÀ regulatÀ ziare se manifestÀ în sens
invers, adicÀ atunci când persoana este necÀsÀtoritÀ, este mai probabil ca ea sÀ nu
citeascÀ în mod regulat ziare. De asemenea, s-a mai constatat Ñi faptul cÀ persoanele
vÀduve nu citesc ziarul niciodatÀ.
În cazul naÕionalitÀÕii apare pentru prima datÀ în cadrul acestui profil o diferenÕÀ
semnificativÀ între cele douÀ tipuri de cititori. DacÀ cei care citesc ziare locale sunt mai
degrabÀ de naÕionalitate maghiarÀ, cei care citesc ziare centrale sunt preponderent de
naÕionalitate românÀ. Acest lucru se poate explica prin prisma faptului cÀ majoritatea
ziarelor în limba maghiarÀ sunt ziare locale, iar majoritatea ziarelor centrale sunt
publicate în limba românÀ. De asemenea, pe lângÀ naÕionalitatea maghiarÀ, Ñi cea
germanÀ reprezintÀ o parte destul de însemnatÀ a celor care citesc regulat ziare
locale.
Religia s-a dovedit a fi, în urma analizei, o caracteristicÀ puÕin importantÀ pentru
determinarea celor care citesc în mod regulat ziare, cu toate cÀ se pot totuÑi releva niÑte
pattern-uri de asociere care, cred eu, sunt strâns legate de naÕionalitatea individului.
Astfel, aÑa cum am vÀzut, cei care citesc în mod regulat ziare locale sunt de naÕionalitate
maghiarÀ Ñi germanÀ, iar cei care citesc ziare centrale sunt preponderent români. În
ceea ce priveÑte religia, cei care sunt axaÕi pe ziare locale sunt de religie protestantÀ
sau catolicÀ (romano sau greco-catolicÀ), iar cei care preferÀ ziarele centrale sunt mai
degrabÀ ortodocÑi.
DupÀ educaÕie Ñi ocupaÕie, venitul este cea de-a treia carateristicÀ care descrie
cel mai bine cititorii atât ai ziarelor locale, cât Ñi ai celor centrale. Pattern-ul de
distribuÕie este apoape identic în cazul ambelor tipuri de cititori, cei care citesc în
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mod regulat ziare având venituri medii, ridicate Ñi foarte ridicate, cu o uÑoarÀ diferenÕÀ
de clasament, în sensul cÀ cei cu venituri ridicate citesc în mai mare mÀsurÀ ziare
locale decât cei cu venituri foarte ridicate, ordinea inversându-se pentru cititorii de
ziare centrale – cei cu venituri foarte ridicate citesc mai mult decât cei cu venituri
ridicate presÀ centralÀ.
Cu privire la mediul de rezidenÕÀ lucrurile cred cÀ sunt evidente chiar Ñi la nivel
intuitiv, cei din mediul urban citind în mai mare mÀsurÀ ziare (locale Ñi centrale)
decât cei din mediul rural.
În strânsÀ legÀturÀ cu mediul, tipul localitÀÕii se dovedeÑte a fi Ñi el un predictor
destul de bun al lecturii ziarelor centrale Ñi locale. Astfel, cei care citesc ziare în mod
regulat locuiesc cu precÀdere în oraÑe mari (100 – 200.000 locuitori) Ñi foarte mari
(peste 200.000 locuitori), în timp ce aceia care nu citesc niciodatÀ trÀiesc mai ales în
mediul rural, în sate, fie ele chiar Ñi centre de comunÀ.
În ceea ce priveÑte regiunea geograficÀ, asemeni tipului localitÀÕii existÀ o asociere
destul de puternicÀ cu lectura regulatÀ a presei scrise, în sensul cÀ se pot delimita
anumite regiuni în care comportamentul regulat de lecturÀ este mai pregnant decât
în altele. Astfel, lectura regulatÀ a ziarelor locale Ñi centrale este cea mai pregnantÀ
în BucureÑti, însÀ pot fi evidenÕiate Ñi alte regiuni în care acest comportamnet este
relativ dezvoltat. În afarÀ de BucureÑti, cei care citesc regulat ziare locale se gÀsesc Ñi
în Banat, CriÑana-MaramureÑ, Transilvania Ñi Oltenia, iar cei care citesc ziare centrale
în Oltenia.
b. ProÀlul politic al cititorilor de ziare
Profilul politic este alcÀtuit din 12 variabile Ñi include referinÕe la opÕiunile de vot
ale subiecÕilor în legÀturÀ cu PreÑedinÕia Ñi cu Parlamentul, cât Ñi la nivelul de încredere
în partidele politice, respectiv în diferiÕi actori politici (Traian BÀsescu, Markó Béla,
Corneliu Vadim Tudor, Dan Voiculescu, Ion Iliescu, CÀlin Popescu TÀriceanu, Emil
Boc, Mircea GeoanÀ Ñi Gigi Becali).
În ceea ce priveÑte opÕiunile de vot ale cititorilor de ziare, în topul preferinÕelor
acestora se situeazÀ Traian BÀsescu în calitate de candidat la PreÑedinÕie, respectiv
partidul din care acesta face parte – Partidul Democrat – Ñi AlianÕa D.A. în care PD
era membru la momentul acela, cu care cititorii de ziare, atât centrale cât Ñi locale,
ar vota dacÀ ar fi alegeri parlamentare. În cazul cititorilor de ziare locale, preferinÕele
acestora, spre deosebire de cele ale cititorilor de ziare centrale, nu sunt îndreptate
înspre un singur candidat la preÑedinÕie, ci existÀ Ñi alÕii pe care cei care citesc ziare
locale i-ar vota, între care CÀlin Popescu TÀriceanu, Markó Béla Ñi Theodor Stolojan.
PrezenÕa opÕiunii pentru Markó Béla în cazul cititorilor de ziare locale se explicÀ
prin aceea cÀ, aÑa cum am vÀzut în cazul profilului socio-demografic, cei care citesc
ziare locale sunt într-o mÀsurÀ destul de mare etnici maghiari, lucru care explicÀ de
ce printre opÕiunile de vot pentru PreÑedinÕie ale cititorilor de ziare locale apare Ñi
acest candidat.
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DacÀ ne referim acum la nivelul de încredere în partidele politice, analiza ne
sugereazÀ un caracter omogen al acesteia în cazul celor douÀ tipuri de cititori, cu alte
cuvinte, atât cei care citesc ziare locale cât Ñi cei care citesc ziare centrale au încredere
în partidele politice – multÀ Ñi chiar foarte multÀ.
Nu acelaÑi lucru se poate spune despre nivelele de încredere în diferitele personalitÀÕi
politice menÕionate mai sus, cÀci în aceastÀ situaÕie, deÑi existÀ – aÑa cum era Ñi de
aÑteptat, de altfel – asemÀnÀri între cei care citesc ziare locale Ñi cei care citesc ziare
centrale, deosebirile par a fi mai pregnante.
Astfel, cititorii de ziare – locale Ñi centrale – se caracterizeazÀ prin nivele ridicate
ale încrederii în Traian BÀsescu, lucru care era de aÑteptat în condiÕiile în care acesta
se claseazÀ pe primul loc în cadrul preferinÕelor pentru PreÑedinÕie, Ñi nivele scÀzute
ale încrederii în alte trei personalitÀÕi politice Ñi anume Ion Iliescu, Mircea GeoanÀ Ñi
Gigi Becali, în cazul ultimului dintre aceÑtia nivelul încrederii fiind chiar mai scÀzut
decât în cazul celorlalÕi doi, cititorii de ziare având foarte puÕinÀ sau chiar deloc
încredere în Gigi Becali (lucru care nu este de mirare dacÀ ne reamintim care este
profilul socio-demografic al cititorilor de ziare Ñi imaginea care este asociatÀ acestui
actor politic). Nivelul scÀzut al încrederii în Ion Iliescu Ñi Mircea GeoanÀ se poate
explica Ñi prin faptul cÀ cei doi actori politici sunt membri PSD, care îÑi recruteazÀ
electoratul în special din categoria persoanelor mai puÕin educate Ñi cu vârste înaintate,
mai ales din mediul rural, persoane care, aÑa cum s-a putut vedea în cadrul profilului
socio-demografic, nu citesc în mod regulat ziare.
DiferenÕele legate de gradul de încredere al celor care citesc ziare locale Ñi al celor
care citesc ziare centrale în diferite personalitÀÕi politice Õin, în mare mÀsurÀ, de
nuanÕele gradului de încredere. Astfel, în ceea ce îl priveÑte pe Corneliu Vadim Tudor,
cei care citesc ziare locale au foarte puÕinÀ sau chiar deloc încredere în el (nici nu
este de mirare, din moment ce cititorii de ziare locale sunt mai degrabÀ de altÀ etnie
decât români, preponderent maghiari Ñi germani, iar poziÕia ultra-naÕionalistÀ a lui
Vadim Tudor este binecunoscutÀ), în timp ce în cazul cititorilor de ziare centrale se
constatÀ o polarizare a acestora în douÀ categorii opuse ca nuanÕÀ, în sensul cÀ unii
dintre cei care citesc ziare centrale au multÀ încredere în acest personaj politic, iar
cealaltÀ parte are puÕinÀ încredere (în aceastÀ categorie probabil intrÀ Ñi dintre cei care
citesc ziare locale, dar care prezintÀ fenomenul de duplicare a lecturii, deci probabil
Ñi unele persoane de o altÀ etnie decât cea românÀ, lezate de poziÕia ultra-naÕionalistÀ
a lui Corneliu Vadim Tudor).
O poziÕie antagonicÀ asemÀnÀtoare se poate observa Ñi în cazul altui actor politic
dintre cei aminÕiÕi – este vorba despre Emil Boc –, însÀ de data aceasta opoziÕia nu
are loc în cadrul aceleiaÑi categorii de cititori, ci între cele douÀ categorii pe care le-am
vizat în analizÀ; în timp ce persoanele care citesc regulat ziare centrale au multÀ
încredere în Emil Boc, cei care citesc ziare locale au puÕinÀ încredere în preÑedintele
Partidului Democrat.
DiferenÕe destul de marcante apar Ñi în cazul lui Dan Voiculescu, unde se poate
vorbi de o oarecare încredere doar în rândul celor care citesc în mod regulat ziare
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centrale, Ñi care au puÕinÀ încredere în acesta, în timp ce pentru cititorii de ziare locale
analiza nu a indicat nici un fel de pattern al încrederii relevant pentru acest personaj
politic. Ði dacÀ tot am vorbit despre absenÕa unor pattern-uri semnificative, trebuie
precizat Ñi faptul cÀ pentru Markó Béla nu am putut identifica un astfel de pattern în
cazul nici unuia dintre cele douÀ tipuri de cititori de ziare.
Ultimul dintre actorii politici pe care i-am amintit, CÀlin Popescu TÀriceanu, la
momentul respectiv înregistra o încredere destul de ridicatÀ din partea ambelor tipuri
de cititori. Apare însÀ în partea dedicatÀ diferenÕelor deoarece existÀ o diferenÕÀ de
nuanÕÀ în ceea ce priveÑte încrederea, cititorii de ziare centrale având mai mare
încredere în TÀriceanu decât cei care citesc regulat ziare locale.
c. ProÀlul opinional al cititorilor de ziare
Profilul opinional este alcÀtuit din 23 de variabile care sunt grupate pe douÀ
nivele de analizÀ distincte: individual Ñi colectiv-naÕional. Este vorba despre opiniile
respondenÕilor cu privire la aspecte legate de viaÕa personalÀ, în special aprecierea
gradului de mulÕumire cu privire la modul lor de trai în general, la sÀnÀtatea proprie,
la familia Ñi prietenii pe care îi au, la locul de muncÀ sau banii pe care îi câÑtigÀ, dar Ñi
o comparaÕie între modul în care îÑi vedeau viaÕa la momentul respectiv cu cea de un
an în urmÀ, respectiv cu aÑteptÀrile referitoare la viaÕa pe care o vor duce peste un an.
Variabile legate de situaÕia individualÀ sunt dublate de aprecieri cu privire la situaÕia
la nivel naÕional, mai precis mulÕumirea faÕÀ de democraÕia Ñi economia de piaÕÀ din
România, dar Ñi faÕÀ de activitatea Guvernului în diverse domenii precum protecÕia
mediului, ordinea publicÀ, justiÕia, educaÕia, privatizarea, sÀnÀtatea, agricultura,
locuinÕele, industria, nivelul de trai, locurile de muncÀ sau combaterea corupÕiei. Pe
deasupra, nivelul naÕional - colectiv este completat de variabile referitoare la cele mai
importante probleme din România în opinia respondenÕilor, acestea situându-se în
unele din urmÀtoarele categorii: locuri de muncÀ, preÕuri, pensii, educaÕie, sÀnÀtate,
agriculturÀ, corupÕie, locuinÕe, infrastructurÀ, funcÕionarea instituÕiilor locale Ñi
centrale, integrarea în Uniunea EuropeanÀ, urmÀrile inundaÕiilor, infracÕionalitatea,
justiÕia sau mentalitatea oamenilor.
La nivel individual, aÑa cum prefigureazÀ Ñi profilul socio-demografic, cei care
citesc în mod regulat ziare – fiind persoane cu educaÕie superioarÀ, cu venituri medii
Ñi ridicate, cu ocupaÕii non-manuale de nivel superior sau cel mult de nivel inferior
(funcÕionari), de regulÀ cÀsÀtoriÕi Ñi de vârsta a doua în special – nu puteau sÀ fie decât
mulÕumiÕi atât de diferite aspecte particulare din viaÕa lor, cât Ñi de modul de trai Ñi
viaÕa personalÀ în ansamblu, având speranÕe de viitor pozitive. Astfel, atât cititorii
de ziare locale cât Ñi cititorii de ziare centrale s-au dovedit a fi foarte mulÕumiÕi de
familiile Ñi prietenii pe care îi au, foarte mulÕumiÕi Ñi destul de mulÕumiÕi, de-o potrivÀ,
de sÀnÀtatea proprie, serviciul pe care îl au Ñi banii pe care îi câÑtigÀ Ñi destul de
mulÕumiÕi de modul de viaÕÀ per ansamblu.
În ceea ce priveÑte modul în care apreciau viaÕa lor la momentul anchetei comparativ
cu cea de un an în urmÀ, cât Ñi modul în care se vedeau peste un an, pattern-ul este
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similar atât în cazul ambelor categorii de cititori, cât Ñi în cazul ambelor aspecte
menÕionate. Acest pattern relevÀ o speranÕÀ de îmbunÀtÀÕire a vieÕii, în sensul cÀ
cititorii ambelor tipuri de ziare considerÀ nu numai cÀ trÀiesc mult mai bine sau mai
bine decât cu un an în urmÀ, dar cÀ se aÑteaptÀ ca viaÕa lor peste un an (de la momentul
anchetei) sÀ fie dacÀ nu chiar mult mai bunÀ sau mai bunÀ, mÀcar aproximativ la fel.
Este vorba astfel despre un pattern ce scoate în evidenÕÀ o tendinÕÀ de conservare a
statusului social, combinatÀ cu una de îmbunÀtÀÕire a acestuia.
La nivelul colectiv – naÕional, lucrurile nu sunt foarte diferite nici între cele douÀ
categorii de cititori de ziare, dar nici faÕÀ de nivelul individual, cÀci cei care citesc în
mod regulat ziare s-au dovedit a fi mulÕumiÕi atât de democraÕia Ñi economia de piaÕÀ
care existÀ în România, cât Ñi de activitatea Guvernului în domenii precum protecÕia
mediului, ordine publicÀ, justiÕie, privatizare, sÀnÀtate, agriculturÀ, locuinÕe, industrie,
nivel de trai Ñi locuri de muncÀ, dar aparent au fost nemulÕumiÕi în ceea ce priveÑte
activitatea Guvernului în domeniul educaÕiei. ExplicaÕia pe care mi-o pot imagina în
legÀturÀ cu acest nivel general de mulÕumire al cititorilor de ziare trebuie cÀutatÀ,
dupÀ pÀrerea mea, tot la nivel individual, în sensul cÀ, fÀcând parte din categoria de
mijloc Ñi de sus, cei care citesc ziare nu au probleme majore legate de locuinÕe, nivel
de trai, loc de muncÀ, sÀnÀtate chiar, iar tendinÕa este aceea de a transfera aprecierile
subiective de la nivel individual la nivel colectiv; pe deasupra, grupurile din care
aceÑtia fac parte (familial, de prieteni, de apartenenÕÀ, de la locul de muncÀ etc.) sunt
alcÀtuite din persoane situate cam la aceleaÑi nivele din punct de vedere al statusului
social Ñi este posibil ca majoritatea dintre aceÑtia sÀ nu întâmpine nici ei probleme în
domeniile menÕionate mai sus Ñi nu numai, astfel cÀ, prin cunoaÑterea unui numÀr
nesemnificativ de mic de cazuri sau chiar a nici unui caz care sÀ întâmpine astfel de
probleme, indivizii au tendinÕa de a generaliza la nivel supraindividual. DiferenÕe între
cele douÀ tipuri de cititori au apÀrut doar în cazul activitÀÕii Guvernului în combaterea
corupÕiei, cititorii de ziare locale fiind mulÕumiÕi, în timp ce aceia care citesc în mod
regulat ziare centrale s-au dovedit a fi mai degrabÀ foarte nemulÕumiÕi.
Cu privire la cele mai importante probleme din România, primele cinci dintre ele
s-au dovedit a fi aceleaÑi Ñi în cazul celor care citesc regulat ziare locale, Ñi al celor
care citesc ziare centrale în mod regulat, numai ordinea importanÕei a fost diferitÀ.
Astfel, pentru cititorii de ziare locale, cele mai importante probleme au fost – în aceastÀ
ordine – justiÕia, funcÕionarea instituÕiilor centrale, educaÕia, integrarea în Uniunea
EuropeanÀ Ñi mentalitatea populaÕiei, în timp ce pentru cei care citesc ziare centrale,
doar ultimele douÀ probleme au fost identice în ierarhia lor, primele trei locuri fiind
inversate astfel: cea mai importantÀ problemÀ pentru cititorii de ziare centrale s-a
dovedit a fi funcÕionarea instituÕiilor centrale, urmatÀ de educaÕie Ñi justiÕie.
d. ProÀlul valorico-atitudinal al cititorilor de ziare
Profilul valorico-atitudinal este alcÀtuit din 43 de variabile, grupate în Ñase categorii.
DouÀ dintre categorii se referÀ la încredere: încrederea în diferite instituÕii publice
sau private, statale sau suprastatale (BisericÀ, PreÑedinÕie, Guvern, Parlament, justiÕie,
41

armatÀ, poliÕie, bÀnci, televiziune, radio, presÀ scrisÀ, organizaÕii neguvernamentale,
Uniunea EuropeanÀ, NATO), respectiv încrederea în diferite roluri sociale (medici,
preoÕi, profesori, oameni de afaceri, poliÕiÑti, jurnaliÑti din presa scrisÀ, tv sau radio,
funcÕionari publici sau ai Uniunii Europene, analiÑti politici, sociologi, psihologi). O
altÀ categorie vizeazÀ importanÕa unor aspecte precum familia, prietenii, munca, timpul
liber, religia în viaÕa subiecÕilor. A patra categorie este axatÀ pe acordul, respectiv
dezacordul, cu privire la trei afirmaÕii: în general oamenilor le pasÀ doar de ei înÑiÑi,
oamenii tind sÀ profite de ceilalÕi atunci când au ocazia Ñi trebuie sÀ fii întotdeauna cu
bÀgare de seamÀ când ai de-a face cu oameni. O a cincea categorie cuprinde câteva
aspecte care fac diferenÕa dintre credinÕÀ religioasÀ Ñi ceea ce aÑ putea sÀ numesc
credinÕÀ «laicÀ», cu alte cuvinte dacÀ oamenii cred mai degrabÀ în Dumnezeu, Rai Ñi
viaÕa de dupÀ moarte sau mai degrabÀ în existenÕa extratereÑtrilor, în reîncarnare Ñi
horoscop. Ultima categorie cuprinde doi itemi referitori la comportamentul religios,
Ñi anume frecvenÕa cu care se merge la bisericÀ în afarÀ de nunÕi, înmormântÀri sau
botezuri Ñi frecvenÕa rugÀciunii în afara serviciilor religioase.
Încrederea în instituÕii, per ansamblu, înregistreazÀ nivele destul de ridicate, cu
toate cÀ existÀ Ñi câteva excepÕii, în cazul cÀrora nivelul încrederii nu este la fel de
ridicat. Este vorba aici, în primul rând, de încrederea în BisericÀ, pe care cititorii de
ziare au creditat-o cu cel mai scÀzut nivel al încrederii; astfel, cei care citesc în mod
regulat ziare au foarte puÕinÀ sau chiar deloc încedere în BisericÀ. Pe deasupra, în
cazul acestei instituÕii se înregistreazÀ o scindare a cititorilor în funcÕie de gradul
de încredere, în sensul cÀ, dacÀ existÀ mulÕi cititori de ziare care nu au încredere în
BisericÀ, existÀ Ñi o parte a lor care au multÀ încredere, în cazul ambelor categorii de
cititori, Ñi cred cÀ aceastÀ ultimÀ parte se recruteazÀ, în special pentru cei care citesc
ziare locale, din categoria etnicilor maghiari Ñi germani, de confesiune protestantÀ
sau catolicÀ, biserica jucând un rol mai pronunÕat în cadrul acestor religii decât în
cea ortodoxÀ.
Revenind la nivelele ridicate ale încredererii, cei care citesc în mod regulat ziare
au multÀ încredere în justiÕie, armatÀ Ñi organizaÕii nonguvernamentale, respectiv
foarte multÀ în radiouri, cât Ñi o combinaÕie între cele douÀ (multÀ Ñi foarte multÀ
încredere) în Guvern, Parlament, poliÕie, bÀnci, presa scrisÀ Ñi Uniunea EuropeanÀ.
AceastÀ combinaÕie relevÀ o oarecare tendinÕÀ spre eterogenitate în cadrul cititorilor
de ziare, deci a unei oarecare nesiguranÕe Ñi neconcordanÕe între pÀreri, binenÕeles
diferenÕele fiind doar de nuanÕÀ, cÀci nivelul încrederii merge, în ambele cazuri,
înspre polul pozitiv (dacÀ am considera cÀ cele patru categorii de aprecieri cu privire
la nivelul de încredere ar reprezenta puncte pe o axÀ cu sens). Nu acelaÑi lucru se
poate spune însÀ despre încrederea în televiziune, unde în cazul categoriei celor care
citesc în mod regulat ziare locale, apare o polarizare interesantÀ, Ñi anume este vorba
despre faptul cÀ cei care citesc ziare locale pot fi împÀrÕiÕi în douÀ grupe antagonice,
o parte dintre ei având puÕinÀ încredere în televiziune, iar cealaltÀ parte foarte multÀ;
bineînÕeles, distanÕa dintre cele douÀ este destul de mare, lucru care relevÀ o tendinÕÀ
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de eterogenizare chiar în cazul unei subcategorii. Nu la fel se întâmplÀ pentru cei care
citesc ziare centrale, care au o perspectivÀ mai omogenÀ asupra televiziunii (au foarte
multÀ încredere). DiferenÕe de aprecieri cu privire la gradul de încredere în instituÕii
apar Ñi în cazul instituÕiei PreÑedinÕiei Ñi al organizaÕiei suprastatale NATO; astfel,
aprecierile celor douÀ categorii de cititori cu privire la aceste douÀ instituÕii par a fi
inversate, în sensul cÀ, dacÀ cei care citesc ziare locale au foarte multÀ încredere în
PreÑedinÕie Ñi o combinaÕie de multÀ cu foarte multÀ în cazul NATO, cei care citesc
ziare centrale au foarte multÀ încredere în NATO, iar combinaÕia de naturÀ pozitivÀ
(mult plus foarte mult) apare, în cazul lor, pentru instituÕia PreÑedinÕiei.
DacÀ ne uitÀm la nivelele de încredere în diverse ocupaÕii/roluri sociale, putem
observa faptul cÀ acestea sunt oarecum asemÀnÀtoare celor asociate instituÕiilor
corespunzÀtoare, dar nu neaparat Ñi identice, diferenÕele fiind doar de nuanÕÀ, cÀci
aprecierile se încadreazÀ în sfera aceluiaÑi pol (pozitiv sau negativ). Astfel, cei care
citesc ziare (locale Ñi centrale) au foarte multÀ încredere în medici Ñi profesori, multÀ
încredere în oameni de afaceri Ñi funcÕionari publici Ñi ai Uniunii Europene, respectiv
combinaÕia multÀ plus foarte multÀ încredere în poliÕiÑti, analiÑti politici, sociologi,
psihologi Ñi jurnaliÑti radio. DiferenÕele de aprecieri între cele douÀ categorii de
cititori apar în cazul preoÕilor/pastorilor, însÀ în acest caz diferenÕele sunt doar de
nuanÕÀ (cei care citesc ziare centrale fiind mai neîncrezÀtori decât cei care citesc
ziare locale), aprecierea fiind mai degrabÀ negativÀ, în concordanÕÀ cu cea exprimatÀ
faÕÀ de instituÕie. Tot o diferenÕÀ de nuanÕÀ apare Ñi în cazul jurnaliÑtilor din presa
scrisÀ, însÀ în aceastÀ situaÕie aprecierea este una pozitivÀ, un grad mai mare de
dispersie a aprecierilor fiind înregistrat în cazul cititorilor de ziare centrale. JurnaliÑtii
de televiziune, asemeni instituÕiei din care fac parte, atrag aprecieri antagonice, însÀ
oarecum diferite faÕÀ de cele asociate instituÕiei în sine, cÀci de data aceasta cititorii
de ziare centrale sunt cei care prezintÀ o tendinÕÀ spre eterogenitate mai pronunÕatÀ,
în care se evidenÕiazÀ opoziÕia puÕinÀ încredere versus foarte multÀ încredere, iar în
cazul celor care citesc ziare locale în mod regulat apare o situaÕie oarecum diferitÀ,
în sensul cÀ aceÑtia au puÕinÀ încredere în jurnaliÑtii de televiziune.
În ceea ce priveÑte cele trei afirmaÕii menÕionate în primul paragraf al acestui
subcapitol, s-a constatat faptul cÀ cele douÀ categorii de cititori au pÀreri oarecum
diferite, mai ales în cazul ultimei afirmaÕii. Astfel, în timp ce persoanele care citesc
în mod regulat ziare centrale nu sunt chiar de acord cÀ oamenii ar avea tendinÕa de a
profita de ceilalÕi atunci când au ocazia, cititorii de ziare locale considerÀ mai degrabÀ
cÀ tendinÕa de a profita este totuÑi o trÀsÀturÀ umanÀ care nu trebuie trecutÀ chiar atât
de uÑor cu vederea. În cazul celorlalte douÀ afirmaÕii, referitoare la egoismul oamenilor
Ñi precauÕia de care ar trebui sÀ se dea dovadÀ în contactele cu ceilalÕi, pÀrerile nu sunt
chiar atât de opuse, diferenÕele fiind doar de nuanÕÀ. De asemenea, se poate constata cÀ,
referitor la aceste douÀ afirmaÕii, cei care citesc ziare centrale au opinii mai omogene,
în timp ce cititorii de ziare locale oscileazÀ între douÀ opÕiuni diferite ca intensitate,
dar de acelaÑi sens. DacÀ cititorii de ziare centrale nu sunt deloc de acord cÀ ar trebui
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sÀ fie precauÕi atunci când au de-a face cu alÕi oameni Ñi nici nu considerÀ cÀ oamenii
ar fi egoiÑti (de data aceasta doar parÕial, totuÑi), cei care citesc ziare locale oscileazÀ
între dezacord total Ñi dezacord parÕial în cazul ambelor afirmaÕii.
Trecând mai departe, la categoria ce include importanÕa câtorva aspecte din
viaÕa indivizilor, se poate constata un antagonism clar între aspectele mai degrabÀ
laice Ñi cele religioase, fapt care vine sÀ întÀreascÀ concluziile extrase din primele
douÀ categorii, referitoare la încrederea în bisericÀ în calitate de instituÕie, respectiv
reprezentanÕii sÀi, preoÕii sau pastorii. Astfel cÀ, atât pentru cei care citesc ziare
centrale, cât Ñi pentru cei care citesc ziare locale familia, prietenii, timpul liber Ñi
munca se dovedesc a fi aspecte foarte importante în viaÕa lor, în timp ce religia este
puÕin sau chiar deloc importantÀ.
Ultimele douÀ categorii de variabile se referÀ tot la dimensiunea laic/religios în
viaÕa indivizilor, prima la anumite aspecte care ajutÀ la trasarea unei diferenÕe între
tipul de credinÕÀ al individului, iar cea de-a doua la frecvenÕa unor comportamente
cu caracter religios: mersul la bisericÀ Ñi rugÀciunea. Aceste douÀ dimensiuni vin sÀ
confirme, la rândul lor, ideile care au fost evidenÕiate în cazul celorlalte dimensiuni
care au fÀcut referinÕe la dimensiunea religioasÀ. Astfel cÀ, oamenii cred mai degrabÀ
în reîncarnare Ñi existenÕa extratereÑtrilor decât în Dumnezeu, Rai sau viaÕa de dupÀ
moarte. În ceea ce priveÑte frecvenÕa comportamentului religios, se poate constata
o oarecare diferenÕÀ între cei care citesc în mod regulat ziare locale, respectiv ziare
centrale, în sensul cÀ cititorii de ziare locale dau dovadÀ de o frecvenÕÀ ceva mai
ridicatÀ atât în cazul rugÀciunii, cât mai ales al mersului la bisericÀ (merg la bisericÀ
nu doar de sÀrbÀtori, cum fac cei ce citesc ziare centrale, ci în fiecare sÀptÀmânÀ,
respectiv o parte din ei se roagÀ de câteva ori pe sÀptÀmânÀ, comparativ cu cei care
citesc ziare centrale Ñi care, în parte, se roagÀ doar o datÀ pe sÀptÀmânÀ, celelalte
dimensiuni ale frecvenÕei fiind asemenÀtoare – cel puÕin o datÀ pe lunÀ, mai rar sau
chiar niciodatÀ).
Concluzii
Pornind de la ideea diminuÀrii constante a numÀrului de cititori din primii ani dupÀ
RevoluÕie Ñi pânÀ acum, ne-am aÑtepta ca audienÕa presei scrise sÀ fi evoluat dinspre un
public foarte eterogen, înspre un public ceva mai omogen, cu toate acestea nu extrem
de omogen, momentul omogenizÀrii complete a audienÕei presei scrise urmând sÀ aibÀ
loc undeva într-un viitor mai apropiat sau mai îndepÀrtat, dupÀ încheierea perioadei
de tranziÕie Ñi creionarea unor clase sociale bine delimitate.
În contexul mass media Ñi în special comparativ cu celelalte mijloace de informare
în masÀ, presa scrisÀ ocupÀ ultimul loc – chiar Ñi în perspectiva celor care citesc în
mod regulat ziare –, fiind surclasatÀ de televiziune Ñi radio atât în ceea ce priveÑte
consumul efectiv (definit ca frecvenÕÀ a utilizÀrii acestuia), cât Ñi a încrederii pe care
cititorii o au în instituÕiile propriu-zise, respectiv jurnaliÑtii care lucreazÀ în cadrul
lor. Cu toate acestea, pentru cei care citesc în mod regulat ziare, deÑi utilizeazÀ într-o
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mai mare mÀsurÀ televizorul decât ziarul, presa scrisÀ rÀmâne totuÑi pe primul loc în
preferinÕele lor mediatice atunci când vine vorba de credibilitate Ñi informare.
În ceea ce priveÑte una dintre cele douÀ direcÕii principale de cercetare, studiul a
arÀtat faptul cÀ principalul motiv pentru care oamenii citesc ziarul este informarea. ÎnsÀ
discuÕia despre motivaÕii ar trebui purtatÀ la douÀ nivele, studiul relevând existenÕa a
douÀ tipuri distincte de motivaÕii: o categorie de motivaÕii manifeste Ñi conÑtientizate
Ñi o altÀ categorie de motivaÕii latente, neconÑtientizate Ñi neintenÕionate. Informarea
se încadreazÀ în prima dintre aceste categorii Ñi ei i se adaugÀ, drept alte motivaÕii
manifeste, învÀÕarea Ñi educarea, petrecerea timpului liber Ñi relaxarea (sau un fel
de odihnÀ activÀ) Ñi, în mÀsura cea mai micÀ, divertismentul, rolul de a distra fiind
astÀzi asumat în mai mare mÀsurÀ de televiziune Ñi Internet. Din categoria motivaÕiilor
latente fac parte douÀ motivaÕii frecvent întâlnite, dar nu Ñi frecvent declarate în mod
explicit; este vorba despre obiÑnuinÕÀ Ñi socializare, în contextul celei de-a doua lectura
ziarelor oferind baze comune pentru conversaÕie Ñi interacÕiune socialÀ Ñi mijloace de
a relaÕiona cu familia, prietenii Ñi chiar societatea în ansamblul sÀu, dar Ñi posibilitatea
construirii unor surogate pentru relaÕii sociale autentice.
DiscuÕia referitoare la caracteristicile definitorii ale cititorilor de ziare din România
am lÀsat-o la urmÀ deoarece aceasta este mai lungÀ Ñi comportÀ mai multe precizÀri.
O primÀ idee care s-a desprins în urma studiului realizat a fost aceea cÀ dimensiunea
psihograficÀ este slab reprezentatÀ, publicul ziarelor continuând sÀ fie definit în
principal prin prisma caracteristicilor sale socio-demografice. ÎnsÀ cu toate acestea,
Ñi din perspectivÀ psihograficÀ am putut desprinde câteva caracteristici, iar în cele ce
urmeazÀ vom vedea prin ce se caracterizeazÀ cititorii de ziare din perspectiva celor
patru modele luate în considerare.
Din perspectivÀ socio-demograficÀ, cititorul tipic este o persoanÀ de 25-54 ani (în
special 45-54 ani), cu studii superioare (universitare de lungÀ duratÀ Ñi postuniversitare),
este cadru militar, conducÀtor de unitÀÕi sau patron, funcÕionar sau are o ocupaÕie
intelectualÀ, are venituri medii Ñi peste medie, este de regulÀ cÀsÀtorit cu acte Ñi
locuieÑte în mediul urban, în oraÑe mari Ñi foarte mari, respectiv în BucureÑti.
Profilul politic relevÀ o încredere destul de mare în partidele politice în general
Ñi o mai mare înclinaÕie înspre partidele Ñi personajele politice aflate la guvernare (la
momentul respectiv) – Traian BÀsescu Ñi partidul din care face parte, PD, respectiv
alianÕa politicÀ în care era inclus acest partid, cât Ñi prim-ministrul CÀlin Popescu
TÀriceanu –, dar o încredere scÀzutÀ în membri ai fostului partid care s-a aflat la cârma
ÕÀrii – PSD, respectiv în Ion Iliescu Ñi Mircea GeoanÀ, Ñi un nivel aproape minimal
dacÀ nu chiar total absent al încrederii în Gigi Becali.
Profilul opinional creioneazÀ imaginea unui cititor de ziare mulÕumit de viaÕa Ñi
situaÕia sa personalÀ atât în ansamblu, cât Ñi faÕÀ de anumite aspecte particulare precum
familia, prietenii, locul de muncÀ, sÀnÀtatea, banii pe care îi câÑtigÀ sau modul de
trai Ñi printr-o tendinÕÀ de conservare a statusului social, pe fundalul unei speranÕe
cÀ în viitor îi va mearge mai bine. Cu privire la situaÕia României, cei care citesc în
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mod regulat ziare s-au dovedit a fi mulÕumiÕi atât de democraÕia Ñi economia de piaÕÀ
din România, cât Ñi de activitatea Guvernului în domenii precum protecÕia mediului,
ordine publicÀ, justiÕie, privatizare, sÀnÀtate, agriculturÀ, locuinÕe, industrie, nivel
de trai, locuri de muncÀ, dar nemulÕumiÕi în ceea ce priveÑte educaÕia Ñi combaterea
corupÕiei. Cu toate acestea – paradoxal aÑ spune – cele mai importante cinci probleme
cu care se confrunta România erau, în opinia cititorilor de ziare Ñi nu neapÀrat în
aceastÀ ordine, justiÕia, educaÕia, funcÕionarea instituÕiilor centrale, integrarea în
Uniunea EuropeanÀ Ñi mentalitatea românilor.
Valoric Ñi atitudinal, cititorii de ziare se caracterizeazÀ printr-un laicism accentuat,
pe fondul unei subreprezentÀri a dimensiunii religioase în viaÕa lor (sub toate formele
sale: credinÕÀ, comportament religios, importanÕa religiei Ñi încredere în bisericÀ Ñi
reprezentanÕii ei). Pentru aceÑtia aspecte precum familia, prietenii, timpul liber sau
munca au o importanÕÀ mult mai mare decât religia, iar în timp ce încrederea în
BisericÀ (doar pentru unii dintre ei), respectiv preoÕi Ñi pastori, este foarte scÀzutÀ,
încrederea în instituÕii centrale de conducere (PreÑedinÕie, Guvern, Parlament), în
instituÕii ale ordinii publice Ñi naÕionale (poliÕia, armata, justiÕia), în instituÕii media
(presÀ scrisÀ Ñi radio), în instituÕii private (bÀnci, ONG-uri) Ñi chiar suprastatale
(Uniunea EuropenÀ), precum Ñi în diverse roluri sociale (medici, profesori, oameni
de afaceri, poliÕiÑti, funcÕionari, ba chiar jurnaliÑti de presÀ scrisÀ Ñi radio, analiÑti
politici, psihologi Ñi sociologi) înregistreazÀ nivele mult mai ridicate, întregind astfel
imaginea preponderent laicÀ a cititorului de ziare.
Dar dacÀ cititorul tipic de ziare este descris mult mai bine de caracteristicile sale
socio-demografice decât de cele psihografice, rezultÀ de aici faptul cÀ omogenizarea pe
dimensiunea psihograficÀ nu s-a produs încÀ complet, ceea ce conduce la o infirmare
a ipotezei implicite de la care am pornit.
DeÑi la momentul actual citititorii de ziare sunt încÀ mai bine caracterizaÕi de
poziÕiile lor socio-demografice – prin urmare de statutul social pe care aceÑtia îl au, cÀci
nu se poate încÀ vorbi în România de existenÕa unor clase sociale bine delimitate una de
cealaltÀ – nu este exclus ca, în viitor, balanÕa sÀ se încline în favoarea caracteristicilor
psihografice. BineînÕeles, acest lucru nu se va produce foarte curând, dar atunci când
se va produce va atrage dupÀ sine o restructurare mai mult sau mai puÕin fundamentalÀ
a modului de înÕelegere Ñi abordare a audienÕei presei scrise, iar identificarea acestor
noi înÕelegeri Ñi abordÀri va reprezenta Õelul unor studii Ñi cercetÀri viitoare desfÀÑurate
în perimetrul efectelor mass media.
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