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Wprowadzenie

W drugiej dekadzie XXI wieku jesteśmy świadkami głębokich, nieuniknionych, a często nawet dramatycznych zmian świata. W szybkim
tempie odchodzą w przeszłość stare, zużyte pojęcia i formy bytu, mnożą
się nowe. Nowym bogiem cywilizacji stał się dziś Internet. Współczesny
„internetocentryzm” wyrasta z przekonania, że wszystkie problemy naszego świata – polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturalne – znikną,
gdy tylko uda się świat pokryć siecią urządzeń służących zmasowanemu
przesyłaniu informacji. Dotychczasowy porządek cywilizacji należałoby
zatem wyrzucić na śmietnik. Wiele z utrwalonych przez stulecia zdobyczy cywilizacyjnych musiało ustąpić przed inwazją nowych technologii
komunikacyjnych. Niewątpliwie modelowym przykładem tego zjawiska
jest w ostatnich latach rynek wydawców prasy drukowanej.
Kiedy w 2011 roku autorka opublikowała efekt swoich badań nad
fenomenem spektakularnego sukcesu francuskiego przedsiębiorstwa
prasowego Ouest-France i wydawanego przezeń dziennika1, jednym
z wielu powracających w ich tle wątków było, podszyte obawą, pytanie o szansę przetrwania dziennika w nowej cyfrowej rzeczywistości.
Po zaledwie czterech latach, jakie upłynęły od tamtego czasu, kwestia
ta stała się najważniejszym wyzwaniem dla szefów francuskiego wydawnictwa i współtworzących jego wieloletnią renomę pracowników. Jak
wielu światowych wydawców prasy drukowanej, także Ouest-France
stanął przed koniecznością wprowadzenia rewolucyjnych zmian, nie
1

T. Sławińska, Prasa regionalna na nowe czasy? Historia
sukcesu francuskiego przedsiębiorstwa prasowego Ouest-France,
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
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tylko w obrębie struktury organizacyjnej samego przedsiębiorstwa, ale
zwłaszcza w stylu pracy, myślenia, utrwalonych nawyków zatrudnionych w nim ludzi. Wynikały one z oczywistego faktu zderzenia dwóch
światów, czy może raczej dwóch pokoleń, obrazowo nazwanych przez
Marca Prensky’ego „cyfrowymi tubylcami”, czyli ludźmi młodymi, którzy urodzili się już w erze cyfrowej, i „cyfrowymi imigrantami”, czyli
ich rodzicami i dziadkami, którzy pamiętają jeszcze świat niecyfrowy.
Uświadomienie sobie faktu, że dla starszego pokolenia nowoczesna
technologia na zawsze pozostanie tylko narzędziem, sztucznym i zewnętrznym zjawiskiem, a dla młodych jest już realną, niemal wewnętrzną rzeczywistością, stało się zaczynem nowych, autorskich rozwiązań
francuskiego wydawcy. Jak wielu innych Ouest-France musiał pogodzić
się również z faktem, że stary model finansowania dziennika oparty
na reklamie jest już passé, a głównym źródłem utrzymania gazety stają
się sami jej czytelnicy, którzy zaczynają w ogromnej mierze współtworzyć jej kształt i przekaz.
Niezwykle interesujący był teraz powrót do tej problematyki i próba
ponownego prześledzenia, w jaki sposób francuski wydawca próbuje
utrzymać pozycję lidera na rynku codziennej prasy we Francji – w nowym pejzażu medialnym – nie rezygnując zarazem z niezależności
oraz wypracowanych przez lata wysokich standardów profesjonalnych,
których fundamentem jest nieodmiennie przestrzegany kodeks etyczny
i moralny.
Podobnie jak w poprzedniej pracy, także i w tej analizie na plan
pierwszy wysuwa się bowiem (jako najbardziej charakterystyczny emblemat filozofii działania przedsiębiorstwa Ouest-France) wierność
humanistycznym ideałom, które tak często w dzisiejszych migotliwych
czasach „płynnej nowoczesności”, wyczerpujących się wartości i „dryfujących tożsamości” uważane są za zbędne, czy wręcz ograniczające.
Te klasyczne Baumanowskie kategorie wciąż pozostają aktualne nie tylko we Francji, są nadal stałym elementem opisu kondycji współczesnego

Wprowadzenie

11

człowieka. Tym bardziej cenne wydają się przedsięwzięcia, które w fundamentalnych kwestiach etyki nie wybierają drogi na skróty. Widziane
w tej perspektywie francuskie przedsiębiorstwo prasowe Ouest-France,
w swojej romantycznej misji chronienia humanistycznych wartości
przed upłynnieniem i ze swoją tradycyjną prospołeczną wrażliwością,
tworzy unikatowy rodzaj narracji w najnowszej historii współczesnych
mediów. Buduje specyficzną przestrzeń interregnum między dwiema
epokami. Jedną z nich już żegnamy, kolejna jest faktem, ale jeszcze nie
potrafimy jej nazwać, ani też nie wiemy, dokąd nas zaprowadzi.
W rozdziale pierwszym, powołując się na współczesną literaturę
przedmiotu, praca koncentruje się na próbie przybliżenia takich pojęć
jak nowy ekosystem medialny i miejsce prasy w jego obrębie, mediamofroza, konwergencja mediów, nowy czytelnik prasy, ewolucja zawodu
dziennikarza prasowego, zmiany kontekstu społeczno-kulturowego
i technologicznego mediów drukowanych, elementy tworzenia nowych
strategii dla rozwoju prasy i przedsiębiorstw prasowych umożliwiające
ich przetrwanie. Rozdział drugi zawiera niezwykle cenne źródło informacji na temat kondycji prasy drukowanej we Francji. W czerwcu
2015 roku na stronie rządu francuskiego opublikowany został raport
na ten temat2. Jego autorem jest Jean-Marie Charon, socjolog, profesor
wielu renomowanych uczelni, współpracownik NCRS (Narodowego
Centrum Badań Naukowych), niekwestionowany ekspert i autorytet
naukowy w zakresie mediów, a szczególnie prasy francuskiej oraz
zmian zachodzących na rynku prasowym pod wpływem cyfryzacji,
znawca dziennikarstwa i deontologii mediów. To już drugi raport,
który J.-M. Charon stworzył na zamówienie rządu, konkretnie na zamówienie ministrów ds. kultury i komunikacji. Pierwszy jego raport,
2

J.-M. Charon, Rapport: Presse et numérique – L’invention d’un nouvel
écosystème, czerwiec 2015, dostępny na stronie Ministerstwa Kultury
i Komunikacji Republiki Francuskiej: http://www.culturecommunication.
gouv.fr/Ressources/Rapports/Rapport-Charon-Presse-et-numeriqueL-invention-d-un-nouvel-ecosysteme [odsłona 1.09.2015].
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z 1998 roku, dotyczył deontologii informacji we Francji i wywołał szeroką, merytoryczną dyskusję w szkołach dziennikarstwa i w środowisku
dziennikarskim. Rząd Francji zamawiając takie raporty deklaruje, że nie
chce zdobywać informacji o samych mediach, wpływać na nie, czy też
manipulować ich zawartością. Ewolucja mediów jest procesem ciągłym
i jest stale obecna w debacie publicznej i politycznej. Rząd Francji chce
wyłącznie znać charakter i szczegóły zmian w środowisku mediów, aby
móc orientować się i zajmować stanowisko w trzech podstawowych
kwestiach:
1. rewolucji cyfrowej – jakie państwo może dać wsparcie rewolucji
cyfrowej w związku z jej konsekwencjami:
• społecznymi (redukcja składu tradycyjnych redakcji, plan
dobrowolnych odejść z redakcji, zwolnienia ekonomiczne,
rekonwersja dziennikarzy z pisania dla drukowanej wersji
na cyfryzację, reforma studiów w dwunastu najpoważniejszych
szkołach wyższych dziennikarstwa, wśród których są również
uniwersytety publiczne);
• prawnymi (adaptacja prawa prasowego i ogólnego, prawa własności intelektualnej, np. status wydawcy mediów cyfrowych,
czyli kto jest personalnie odpowiedzialny wobec prawa, prawo
dotyczące zniesławienia, prawo dotyczące ochrony życia prywatnego);
• politycznymi (wewnętrzne bezpieczeństwo, trwająca obecnie
w Europie refleksja na temat imperializmu ekonomicznego takich gigantów jak Google);
2. modelu ekonomicznego nowych mediów:
• dotyczący prasy tradycyjnej – pomoc państwa dla dzienników,
zamknięcie wielu punktów sprzedaży (szczególnie w małych
miejscowościach), pomoc państwa dla roznosicieli gazet do domów, reorientacja działalności Poczty Francuskiej;
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• dotyczący nowych mediów transfer reklam, w tym z budżetu
państwa, strategia handlowa mediów cyfrowych i miejsce narzędzi cyfrowych w edukacji do mediów od szkoły podstawowej
do uniwersytetu;
3. zasad funkcjonowania i kondycji sektora radia i telewizji publicznych, tj. Radio France i France Télévision i ich związków
z władzami politycznymi – rola państwa w obsadzaniu kluczowych stanowisk, rola ministerstwa spraw zagranicznych w tworzeniu zawartości w kanałach telewizyjnych przeznaczonych
dla zagranicy, zgodność interesu państwa z ich linią redakcyjną
dotyczącą światowych kwestii, zaangażowanie państwa w finansowanie mediów publicznych: równowaga między dochodami
z reklam, które przemieszczają się gdzie indzie, a przychodami
z abonamentu (w kontekście nowej olbrzymiej oferty bezpłatnych
telewizji abonament jest traktowany przez wielu Francuzów jako
nieusprawiedliwiony podatek).
Raport Charona, przekazany rządowi w czerwcu 2015 roku, jest
najbardziej aktualną i pełną prezentacją kondycji prasy drukowanej
we Francji. Żadna kwerenda – choćby najliczniejszych publikacji – nie
dostarcza danych niezbędnych do szczegółowej analizy problemu, który
jest tematem niniejszej publikacji. Nieliczna jest też stosunkowo grupa
naukowców i specjalistów w dziedzinie mediów, którzy mogą skorzystać
ze źródeł francuskojęzycznych. Z tych powodów autorka zdecydowała
się dokonać tłumaczenia raportu Charona i udostępnić go szerszemu
gronu osób zainteresowanych tym tematem.
Dokument ten stanowi też tło dla trzeciego rozdziału, w którym
autorka zamieszcza własną analizę zmian zachodzących pod wpływem
cyfryzacji w holdingu medialnym SIPA/Ouest-France, wydającym m.in.
największy pod względem czytelnictwa we Francji (750 tys. sprzedanych egzemplarzy dziennie) dziennik „Ouest-France”. Treść trzeciego
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rozdziału jest kontynuacją pierwszej publikacji autorki na temat sukcesu
tego dziennika i przedsiębiorstwa medialnego SIPA/Ouest-France, wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2011 roku:
Prasa regionalna na nowe czasy? Historia sukcesu francuskiego przedsiębiorstwa prasowego Ouest-France.
Autorka oparła treść rozdziału trzeciego na informacjach zdobytych
od najważniejszych osób zarządzających holdingiem SIPA/OuestFrance, przedsiębiorstwem prasowym Ouest-France oraz od kierownictwa redakcji naczelnej dziennika „Ouest-France”. Wszystkie wywiady
zostały przeprowadzone w siedzibie holdingu i redakcji w Rennes
podczas trzech pobytów studyjnych w 2002, 2007 i 2014 roku. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w roku 2014 wszyscy szefowie najważniejszych działów (w tym prezes i dyrektor generalny oraz dyrektor publikacji w jednej osobie, redaktorzy naczelni, dyrektorzy odpowiedzialni
za rozwój cyfryzacji, dyrektor reklamy i sprzedaży, vice prezesi i inni)
zgodzili się na rozmowę z autorką, w uznaniu dla jej pracy przy jej wcześniejszych publikacjach na temat holdingu i dziennika „Ouest-France”.
Wywiady te są wyczerpującym i wiarygodnym źródłem informacji – nie
tylko na temat wyzwań, przed którymi stoi sam holding i dziennik przez
niego wydawany, ale też na temat sytuacji na rynku prasy francuskiej.
Jest to źródło cenniejsze niż przegląd prasy lub analiza nawet wielu
publikacji na jej temat.
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Rozdział 1
Nowy ekosystem medialny
1.1. Prasa w nowym ekosystemie

Postęp technologiczny związany z procesem cyfryzacji, a zwłaszcza
niewiarygodnie szybki rozwój Internetu oraz zmiany społeczne, gospodarcze, polityczne i kulturowe, doprowadziły do całkowitej zmiany
„ekosystemu medialnego”. I choć rewolucja ta przywiodła wielu wydawców gazet (przede wszystkim codziennych) na próg bankructwa, a wielu
innych – większych i mocniej osadzonych na rynku – postawiła przed
koniecznością przeformułowania modelu funkcjonowania, to wieszczony przez wielu specjalistów koniec istnienia tradycyjnych mediów nie
nastąpił – i nie nastąpi tak prędko. Bardziej lub mniej optymistycznych
koncepcji na temat przyszłości prasy jest wiele. Karol Jakubowicz uważa,
że postawa tzw. endismu, czyli wizja końca wielu światów (prasy, radia,
telewizji, maklerów i innych pośredników, firm, biurokracji, uniwersytetów, polityki, rządów, miast, regionów, państw narodowych) oraz
inne, podobnie pesymistyczne scenariusze, związane z nadejściem ery
informacji, technologii cyfrowych i Internetu, są przejawem technomiopii – skłonności do przeceniania krótkofalowego oddziaływania
nowych technologii i nieumiejętności przewidzenia długofalowych
efektów3. Chodzi raczej o zachowanie zdrowego rozsądku, tak jak czyni
to Rupert Murdoch, który od lat inwestuje też w Internet. Stwierdził on:
„Uważam, że tradycyjne gazety mają przed sobą wiele lat życia, ale też,
że w przyszłości papier i farba drukarska będą tylko jedną z dróg dotarcia do czytelników”4. Z kolei Radosław Sajna uważa, że na kondycję
3
4

K. Jakubowicz, Nowa ekologia mediów. Konwergencja
a mediamorfoza, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2011, s. 13.
Cyt. za: tamże.
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prasy drukowanej ma wpływ wyłącznie ekonomia. Prasa drukowana
będzie istnieć dopóty, dopóki będzie przynosiła jej wydawcom konkretne zyski, przewyższające znacznie koszty jej wydawania. Dotyczy
to wielkich holdingów medialnych, które wyznaczają trendy i decydują
o strukturze rynku medialnego, a nie małych przedsiębiorstw prasowych, które wypełniają rynkową niszę. Zyski w prasie drukowanej zależą
od dochodów z umieszczanych na ich stronach reklam oraz ze sprzedaży egzemplarzowej. A rzeczywistość ekonomiczna jest taka, że oba
te źródła są obecnie poważnie zagrożone przez rozwój Internetu. Jak
argumentuje cytowany przez Sajnę Tadeusz Kowalski, Internet przede
wszystkim może ograniczać i de facto ogranicza przychody z reklam
klasyfikowanych, oferując znacznie niższe ceny za anonsy, a ponadto
stanowi bardzo poważną konkurencję dla prasy drukowanej w rywalizacji o czas i uwagę odbiorców5. Jenkins zauważa, że o ile w paradygmacie
rewolucji cyfrowej rzeczywiście zakładano możliwość zastąpienia starych mediów nowymi, to w rozwijającym się paradygmacie konwergencji pojawia się możliwość ich wzajemnego przenikania się, wchodzenia
w złożone interakcje6. Historia potwierdza perspektywę przetrwania
prasy drukowanej. Nigdy dotąd żadne nowe medium nie spowodowało
zniknięcia starego – poprzednie najczęściej adaptowały się do sytuacji,
współistniały z nowymi lub odnajdowały niezagospodarowane przez
innych nisze na rynku mediów7.
Na czym polega zatem zmiana całego ekosystemu medialnego?
Przede wszystkim na nowym sposobie tworzenia i rozpowszechniania informacji. Kluczowym zaś elementem w nowym ekosystemie
5

6
7

R. Sajna, Konsensus na rzecz Ziemi. Dzienniki i czasopisma on-line a logika
rozwoju mediów [w:] M. Jeziński (red.), Nowe media a media tradycyjne. Prasa,
reklama, Internet, Wydawnictwo Adam. Marszałek, Toruń 2009, s. 205-206.
H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów,
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, s. 12.
B. Ndiaye, Rozwój nowych mediów – na przykładzie prasy
francuskiej [w:] M. Jeziński (red.), dz. cyt., s. 204.
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medialnym jest nowy typ odbiorcy, którego rola uległa diametralnej
zmianie. Wydaje się, że te dwa zjawiska miały i nadal mają fundamentalne znaczenie dla przetrwania przedsiębiorstw prasowych, a te firmy, które na początku ekspansji nowych technologii – a szczególnie Internetu
– nie doceniły ich znaczenia, znalazły się w poważnych kłopotach lub
już zniknęły z rynku.
Wiele przedsiębiorstw prasowych, szczególnie te, które wydają dzienniki, utrzymują dawny, tradycyjny model ekonomiczny. Rozwiązanie,
które w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku polegało na tworzeniu (poprzez fuzje, przejęcia i wykup mniejszych firm)
wielkich, często międzynarodowych grup multimedialnych, w celu
uzyskania przewagi na rynku, okazuje się obecnie nieskuteczne. Mnożą
się nowe sposoby rozpowszechniania informacji, kultury i rozrywki
w Internecie za pośrednictwem tabletów, smartfonów i innych innowacyjnych technologii odpowiadających na bieżąco na zapotrzebowanie
odbiorców nowej ery.
Nowy sposób rozpowszechniania się informacji, o czym szczegółowo piszę dalej, analizując zmianę typu odbiorcy prasy, doprowadził do zmiany paradygmatu procesu komunikacji. Rozwinięty przez
Claude’a Shannona, w opublikowanym w 1948 roku artykule zatytułowanym A Mathematical Theory of Communications, schemat teorii informacji przedstawia komunikację w znany nam dobrze sposób: źródło
→ kodowanie → sygnał → dekodowanie → odbiorca. Przekaz odbywa się
linearnie między aktywnym nadawcą a pasywnym odbiorcą. Pomiędzy
nimi istnieje podwójny dystans, czasowy i przestrzenny. Schemat
Shannona dobrze odzwierciedla typ przekazu istniejący w tradycyjnych „mass mediach”, które w niniejszej publikacji będziemy nazywać
też „wertykalnymi”, w opozycji do „horyzontalnych” lub „cyrkularnych”
„mediów mas”, w tym mediów tradycyjnych online, i wszystkich innych
mediów sieciowych. W literaturze przedmiotu we Francji istnieje wyraźne rozgraniczenie nazewnictwa na mass media, czyli tradycyjne
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media masowe (médias de mass), media mas (médias des masses) i masę
mediów (masse de médias). Oddaje ono zmianę, która w obrębie ekosystemu mediów dokonała się – i dokonuje nadal – za sprawą nowych
technologii oraz zmian potrzeb odbiorców.
Mass media Clément Sénéchal nazywa mediami wertykalnymi (verticaux)8. W procesie komunikacji odbiorca jest nieobecny w dyskursie,
który tworzony jest bez jego udziału i trafia do odbiorcy dlatego, że należy on do tłumu (masy). Co prawda dekoduje on i czasem dzieli się
z otoczeniem przekazem podczas lektury, jednak nie ma możliwości
ingerowania w obszar przekazu. Nadawca mówi, pokazuje, pisze, ale
nie słucha, nie słyszy i nie czyta tego, co odbiorca miałby do przekazania. Media „wertykalne”, w tym prasa drukowana, której udało się
przetrwać za sprawą tzw. mediamorfozy, rozpoczęły nowy etap swojej
egzystencji z nowymi odbiorcami – osobami, które nie tylko czytają,
ale chcą również być czytane i słyszane przez nadawcę. Skończyła się
definitywnie era informacji płynącej w jednym kierunku. Tradycyjne
media „wertykalne” muszą zostać zastąpione przez media „horyzontalne”
(horizontaux) lub „cyrkularne” (circulaires), które są otwarte na feedback
odbiorców9. Co więcej, tradycyjna prasa drukowana stanęła wobec
konkurencji twórców mediów sieciowych i społecznościowych, z jednej
strony amatorów, a z drugiej profesjonalnych dziennikarzy, często tych
samych, którzy zatrudnieni są w prasie drukowanej, papierowej i online.
Taka konkurencja narodziła się w świecie wirtualnym, wykorzystującym nowe technologie (w tym zwłaszcza Internet) do tworzenia i rozpowszechniania własnej informacji – tworzenia i rozpowszechniania
własnych produktów medialnych.
Tę grupę, a właściwie zasadniej będzie mówić o nowej społeczności,
Joël de Rosnay nazwał „pronetariatem” (le pronétariat), a jej członków
8
9

C. Sénéchal, Médias contre médias. La société du spectacle face
à la révolution numérique, Les Prairies ordinaires, Paris 2014, s. 27.
I. Ramonet, L’Explosion du journalisme. Des médias de masse
à la masse de médias, Édition Galilée, Paris 2011, s. 14.
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„pronetariuszami” (les pronétaires) i poświęcił ich analizie wydaną przez
Fayarda w 2006 roku książkę La révolte du pronétariat – Des mass média
aux média des masses (Rewolta pronetariatu. Od mass mediów do mediów mas). Autor przedstawił między innymi swoją koncepcję przyczyn
intensywnie rozwijającej się konkurencji, zagrażającej mediom wertykalnym (w tym prasie drukowanej) w Internecie. Przyjmuje on stanowisko prezentowane przez wielu współczesnych badaczy: rozwój
nowych technologii odbywa się pod wpływem procesów społecznych
i nowych potrzeb (ewolucji potrzeb) ludzi, wynikających ze zmienności natury ludzkiej. Media, które są środkami komunikacji, jedynie się
do nich dostosowują. Przedsiębiorstwa prasowe, które nie zrozumiały
na czas nowych wyzwań, stawianych przez zmiany kulturowo-społeczne i technologiczne, będą musiały zniknąć z rynku. Inne przechodzą
metamorfozę i wspólnie z nowymi mediami będą budować „nowy
ekosystem medialny”.

1.2. Zmiany społeczno-kulturowe

i technologiczne jako źródła
zmian ekosystemu mediów
O jakich konkretnie wyzwaniach kulturowo-społecznych i technologicznych, które doprowadziły do zmiany całego ekosystemu medialnego, jest mowa?
Karol Jakubowicz w swojej książce Nowa ekologia mediów.
Konwergencja a metamorfoza przypomina, że termin „nowa ekologia mediów” użyty został metaforycznie w 2010 roku w dokumencie
Parlamentu Europejskiego, dotyczącym „Uzasadnienia projektu rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie publicznych usług nadawczych w epoce cyfrowej: przyszłość dwoistego systemu”, by zwrócić
uwagę na coraz bardziej skomplikowaną strukturę rynku medialnego:
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„dwoisty system nadawczy zmienił się w wielopodmiotowe środowisko medialne”10. W 2000 roku Joël de Rosnay użył podobnej metafory
w szczegółowo opisanej przez siebie teorii „ekosystemu informacyjnego”
(écosystème informationnel), który jest rozumiany jako naturalne przedłużenie „systemu informacyjnego” w tym sensie, że reprezentuje złożoną symbiozę między „rzeczywistością” a „wirtualnością”11. Również inni
autorzy francuscy, cytowani w niniejszej publikacji, posługują się tym
terminem. Jean-Marie Charon tak definiuje „nową ekologię mediów”:
Dlaczego należy przejść od pojęcia pejzażu prasy do pojęcia ekosystemu?
Synonimem pojęcia ekosystem mógłby być termin system uczestników
informacji przeznaczonej dla publiczności. Wybór terminu ekosystem
wiąże się z pewnym typem systemu uczestników/graczy, w którym dominują wzajemne silne i nieprzerwane relacje pomiędzy nimi wszystkimi. Przy
czym są oni coraz liczniejsi i coraz bardziej zróżnicowani pod względem
formy i specjalności. W obrębie tego systemu, który integruje publiczność,
każdy z uczestników/graczy widzi w niej albo tylko jedną, specyficznie
określoną grupę, albo wielką masę odbiorców. Pojęcie ekosystemu jest
lepiej zaadaptowane do myślenia o wewnętrznych relacjach między
wszystkimi uczestnikami w porządku horyzontalnym. W ekosystemie, idąc
za tą horyzontalną dynamiką, idea, realizacja jakiegoś eksperymentalnego
projektu, sukces lub porażka szybko staną się udziałem wszystkich uczestników. Tutaj pojawia się niejako w tle inne pojęcie, twórczego i płynnego
środowiska zawodowego. W pojęciu ekosystemu zawiera się również konieczność zmiany wertykalnej formy organizacji mediów, opartej na modelu jednostronnych relacji z publicznością, z góry do dołu. Obecnie taka
koncepcja publiczności już nie jest odpowiednia. Należy publiczność traktować jako użytkowników-uczestników, odbiorców informacji, ale również
jej dostawców (crowdsourcing), komentatorów, ekspertów, współtwórców
10 K. Jakubowicz, dz. cyt., s. 21-22.
11 J. de Rosnay, L’homme symbiotique, Seuil, Paris 2000.
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zawartości, nadawców (via rekomendacje), a nawet „finansistów” (crowdfunding) itp. Pojęcie ekosystemu jest również przystosowane do sytuacji
zdominowanej przez głęboką mutację i głęboką niepewność, które będą
się trwale utrzymywać. Każdy z uczestników zmienia się, ewoluuje dzięki
wzajemnym relacjom, które go formują, żywią, stymulują jego wyobraźnię, pozwalają konkretyzować się innowacjom. Każdy sukces pozwala
przyspieszyć ten proces. Każda porażka zmusza do myślenia, do zmiany,
czasem nawet drastycznej12.

Jakubowicz prezentuje przekonanie, że u podstaw przemiany mediów i rynku medialnego znajduje się proces konwergencji. Z jednej
strony rozumiana jest ona jako proces technicznej integracji telekomunikacji, informatyki i mediów, z drugiej zaś jako metafora procesu zmian, do którego się to zjawisko przyczynia13. „Nowa ekologia
mediów” jest rezultatem przenikających się wzajemnie wpływów
zarówno szybkich zmian w obszarze technologicznym, będących
skutkiem rozwoju cyfryzacji, jak i naturalnych, ewolucyjnych zmian
kulturowo-społecznych.

1.3. Mediamorfoza

Kiedy mowa o nowym ekosystemie medialnym, badacze posługują się dwoma terminami, które charakteryzują procesy dotyczące
zmiany sposobów komunikowania, tworzenia i rozpowszechniania
informacji, czy zmiany typu odbiorcy, a mianowicie: mediamorfoza
12 J.-M. Charon, Rapport Charon: Presse et numérique – L’invention
d’un nouvel écosystème, czerwiec 2015, s. 11-12, dostępny na stronie
Ministerstwa Kultury i Komunikacji Republiki Francuskiej, http://www.
culturecommunication.gouv.fr/Ressources/Rapports/Rapport-Charon-Presseet-numerique-L-invention-d-un-nouvel-ecosysteme [dostęp: 1.09.2015].
13 K. Jakubowicz, dz. cyt., s. 27.

22

Nowy ekosystem medialny

i journamorfoza. Pierwszy termin wprowadził do literatury przedmiotu
Roger F. Fidler w 1997 roku, publikując Mediamorphosis: Understanding
New Media. Autorstwo drugiego przypisuje się Markowi Butzowi,
profesorowi uniwersytetu w Zachodnim Illinois, prowadzącemu
od 2007 roku blog „Jouramorphosis”14.
Termin „mediamorfoza” służy do określenia metamorfozy w obrębie komunikacji medialnej, która dokonuje się pod wpływem zarówno
nowych technologii, jak i zmian społecznych, politycznych i gospodarczych. W rezultacie pojawiają się nowe fazy w rozwoju historii, a w niej
nowe sposoby komunikacji społecznej. Co najistotniejsze z punktu
widzenia naszych rozważań, w konsekwencji tych zmian, jak już wspomniano, żadne wcześniejsze medium nie musi umrzeć. Media, rozumiane jako nośniki informacji, według Fidlera współwystępują ze sobą,
a z czasem podlegają konwergencji15. Cytowany przez Jakubowicza
Doctorow tak tłumaczy obrazowo proces mediamorfozy: „Internet połyka media, a następnie je wypluwa. Czasem je to wzmacnia. Czasem stają
się dzięki temu bardziej dochodowe. Czasem też umierają”16. Na marginesie należy wspomnieć, że zmiany dotyczące środków komunikowania, w tym mediów, nie dotyczą tylko okresu cyfryzacji – występowały
na przestrzeni dziejów, począwszy od pojawienia się języka mówionego,
następnie pisanego, potem dzięki elektryczności powstało radio i kino,
aż wreszcie media weszły w erę cyfryzacji i komputeryzacji. Maryla
Hopfinger pisze o „rekonfiguracji” jako fundamentalnej transformacji
komunikacji społecznej, uruchamiającej i sygnalizującej przekształcenie całej kultury, od przekształcenia się kultury oralności w kulturę
posługującą się pismem, i potem uzupełnioną drukiem – po nową „rekonfigurację” audiowizualną, najpierw analogową, a obecnie cyfrową.
14 Por. E. Migaczewska, Imperatyw zysku? O komercyjnym modelu przekazu
medialnego i jego twórcach, Wydawnictwo Libron, Kraków 2013, s. 162.
15 Por. Z. Bauer, Dziennikarstwo wobec nowych mediów. Historia,
teoria, praktyka. Universitas, Kraków 2009, s. 285.
16 Por. K. Jakubowicz, dz. cyt., s. 113.
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Rekonfiguracja, według autorki, powoduje głębokie zmiany kulturowo-społeczne17. Tomasz Goban-Klas wskazuje na sześć następujących
po sobie etapów ludzkiego komunikowania: erę znaków i sygnałów, erę
mowy i języka, erę pisma, erę druku i komunikowania masowego, erę
telekomunikacji i informatyzacji, wreszcie erę (tele)komputera18. Ten
sam autor wyróżnił dziewięć mediamorfoz: pismo, druk, propagandę
i informację dla mas, ikonosferę dla mas, muzykę i słowo dla mas, łączność dla mas, ucyfrowienie mediów, sieciowanie mediów, mobilność
medialną. Goban-Klas uważa, że media rozwijają się w symbiozie, żadne
medium nie znika, jedynie ewoluuje w nowszą formę19. Ten nowy pejzaż
medialny tak opisuje jeden z wydawców prasy codziennej w Senegalu:
„Publiczność migruje do Internetu. Jest teraz na Facebooku lub przed
ekranami bezpłatnych stron informacyjnych. Każdy serfuje ze swojego
iphone’a. My musimy się albo zaadaptować, albo umrzeć”20.
Aby w pełni zrozumieć proces mediamorfozy (czyli przypomnijmy za Fidlerem: transformacji środków komunikowania, która jak
stwierdziliśmy wcześniej, jest jednym z elementów mających wpływ
na sytuację przedsiębiorstw prasowych na rynku mediów), należy
odpowiedzieć na pytanie: na czym polega złożoność współoddziaływania na siebie w tym procesie wielu elementów – potrzeb ludzkich,
presji konkurencyjnej i politycznej oraz innowacji społecznych i technologicznych21. W definicji mediamorfozy, zaproponowanej przez
Fidlera, wyraźnie wynika, że optuje on za integracją dwóch koncepcji
rozumienia relacji między mediami a społeczeństwem – koncepcji

17 M. Hopfinger, Literatura i media po 1989 roku,
Oficyna Naukowa, Warszawa 2010, s. 65.
18 T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe, PWN, Kraków 1999, s. 16-17.
19 T. Goban-Klas, Cywilizacja medialna. Geneza, ewolucja, eksplazja.
Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2005, s. 9-21.
20 Cyt. za: I. Ramonet, dz. cyt., s. 29-20.
21 R. Fidler, Mediamorphosis…, cyt. za: K. Jakubowicz, dz. cyt., s. 113.
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mediocentrycznej i socjocentrycznej. I z taką koncepcją zgadza się autorka niniejszej publikacji.
Pierwsza koncepcja, rozumiana często jako główna eksplikacja
zmian społecznych, przypisuje decydującą rolę samej technologii.
Tradycja szukania związków między dominującą technologią a kluczowymi cechami społeczeństwa, jak pisze Goban-Klas, jest długa.
„Jest w niej ukryty element mediocentryczności, czyli koncentracji
na potencjale (lub inklinacji) mediów do wywoływania zmiany społecznej”22. Wyrazicielami tego podejścia są badacze, którzy proponują,
by traktować rozwój nowych technologii jako zmienną niezależną,
zdolną kształtować otoczenie społeczne. Podejście to występuje pod
hasłem determinizmu technologicznego. Prekursorami tego kierunku
byli w latach 60. i 70. Marshall MacLuhan, Neil Postman oraz Walter
Ong, oraz szkoła toroncka, której twórcami byli H. Innis i M. MacLuhan.
Według Innisa dla każdej cywilizacji wskazać można dominujące sposoby komunikowania, a każdy z tych sposobów miał własną
„orientację” (inklinację) ku pewnym formom społecznym (np. trwanie
cesarstwa rzymskiego było oparte na silnie rozwiniętej kulturze pisma
i dokumentacji). MacLuhan zaś traktował media jako przedłużenie
zmysłów człowieka – w kontekście wpływu mediów na społeczeństwo twierdził na przykład, że druk doprowadził do nacjonalizmu,
uprzemysłowienia, rynku masowego oraz powszechnej oświaty i wychowania. W telewizji widział narzędzie pozwalające na rozszerzenie
doświadczenia ludzkiego na skalę światową, co określił jako powstanie
„globalnej wioski”. Ostatecznie jednak MacLuhan jest tym, który trafnie
przewidział współdziałanie mediów, a jego teza o globalnej wiosce nie
sprawdziła się. Według Gobana-Klasa mamy do czynienia z dominacją, a nie z równowagą informacyjną23. Późniejsi badacze, twórcy teorii
społeczeństwa informacyjnego od końca lat 70. do początku lat 90.,
22 T. Goban-Klas, Media…, s. 140.
23 Por. T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe, s. 140-141.
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a następnie twórcy teorii sieci i społeczeństwa sieciowego, zwłaszcza
Manuel Castells i Gustavo Cardoso, wpisują się w takie deterministyczne
rozumienie technologii jako czynnika wpływającego na społeczne zmiany. Ci dwaj ostatni autorzy uznają technologię internetową za dominujący czynnik zmian społecznych. Jak twierdzi Jakubowicz, są to jednak
na razie tylko hipotezy, które ze względu na krótką historię Internetu
będą musiały być poddane weryfikacji24.
Wśród współczesnych badaczy mediów przeważa jednak opinia
o współoddziaływaniu na siebie technologii i czynników społeczno-kulturowych. Takie podejście prezentuje między innymi McQuail.
Według niego istnieje interakcja między społeczeństwem a technologią,
uwarunkowania te tworzą potrzeby, a technologia albo dostarcza możliwości ich zaspokojenia, albo nie. Odbywa się to w następujący sposób:
technologia otwiera nowe możliwości, a korzystanie z nich zaczyna
być uznawane przez społeczeństwo jako potrzeba25. Joël de Rosnay
przedstawia to bardzo praktycznie. Twierdzi on, że obecnie mamy
do czynienia z tworzeniem przez obywateli świata nowej demokracji.
Nowa demokracja, oparta na „mediach mas”, wyłania się spontanicznie
dzięki nowym technologiom informacyjnym i komunikacyjnym i jest
związana z powstawaniem nowych modeli ekonomicznych.
„Media mas”, według de Rosnaya, zmieniają radykalnie relacje między obywatelami a politykami, a w konsekwencji będą mieć znaczący
wpływ na zmianę w obszarze kulturowym, społecznym, ekonomicznym
i politycznym. Tradycyjny model przemysłowy oddał władzę w ręce
elit, właścicieli kapitału finansowego. Klasy kapitalistyczne próbowały
ów model przenieść na grunt społeczeństwa informacyjnego. Jednak
dotychczasowy model odbiorcy diametralnie się zmienił. Dzięki nowym technologiom nie jest on już tylko konsumentem oferty narzuconej przez „infokapitalistów”, którzy trzymają „mass media” w swoich
24 K. Jakubowicz, dz. cyt., s. 120.
25 Tamże, s. 115.
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rękach. Sam tworzy i rozpowszechnia zawartość w postaci obrazu,
tekstu, dźwięku, wideo. Robi to wspólnie z innymi, w interakcji. Dzięki
nowym technologiom możemy więc być świadkami nowej walki klasowej między „infokapitalistami” a „pronetariatem”, tworzącym i rozpowszechniającym w sieci własne informacje.
„Infokapitalistami” de Rosnay nazywa właścicieli środków kreacji
artystycznej, produkcji i rozpowszechniania w formie własności (praw
autorskich, licencji itp.). Są to największe sieci telewizyjne, wielcy wydawcy, baronowie świata muzyki – słowem najpotężniejsi właściciele
współczesnych „mass mediów”. W formie cyfrowej zalicza ich do mediów „wertykalnych” w tym sensie, że kontynuują ich tradycję wymuszania na odbiorcach zakupu takich produktów i zawartości, jakie oni
dyktują26. De Rosnay wyraża przekonanie, że narodziny nowej klasy,
którą nazywa pronetariuszami, nie są prostą konsekwencją pojawienia
się nowych technologii. Genezę jej powstania widzi w potrzebie odbiorców tradycyjnych uniezależnienia się od „mediów masowych”, którym
odbiorcy przestali ufać. To brak zaufania do oferowanej zawartości oraz
protest przeciw zbyt wysokim cenom produktów (prowadzącym do wykluczenia z ich użytkowania biedniejszych) zrodził potrzebę szukania
alternatywy. Masową i wspólną produkcję informacji cyfrowych, która
pojawia się w globalnej sieci, nazywa De Rosney „mediami mas” i porównuje ją do rewolucji przemysłowej, której symbolem była maszyna
parowa – rewolucji opartej na ekonomii skali w wielkich przedsiębiorstwach. Dzisiejsza rewolucja jest wielokroć szybsza niż poprzednia
dzięki nowym technologiom – tyle że, aby wejść w posiadanie nowych
środków produkcji (komputera, programów, nowych mediów), nie
trzeba już wielkiego kapitału. Środki produkcji są stosunkowo tanie,
czasem bezpłatnie dostępne w sieci. Drugim powodem, który przyczynił się do tak dużego rozwoju pronetariatu, jak twierdzi de Rosnay,
26 J. de Rosnay, La révolte du pronétariat, Des mass média
aux média des masses. Fayard, Paris 2006, s. 9-12.
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była gwałtownie rosnąca u pewnej części społeczeństw potrzeba bardziej partycypacyjnego organizowania się. Z jednej strony ta nowa
potrzeba była odpowiedzią na podwyższenie się globalnego poziomu
kulturowego, a z drugiej reakcją na ogólnoświatowy kryzys demokracji
przedstawicielskiej.
Nie ulega wątpliwości, że ten wzrost znaczenia pronetariatu i pojawienie się „nowej ekonomii” rodzi problemy kulturowe, socjologiczne,
polityczne i ekonomiczne. Według de Rosnaya rewolucja pronetariacka jest jednak przede wszystkim społeczna, a dopiero potem ekonomiczna27. I w tym sensie bardziej odpowiada koncepcji rozumienia
przyczyn mediamorfozy jako determinizmu kulturowo-społecznego,
w którym nie ma wyraźnie wyodrębnionych przyczyn i skutków określonych procesów. Działa tu zasada zwrotności, a nawet „cyrkularności”. Twórcy nowych technologii stale je udoskonalają, bo korzystanie
z nich wywołuje wśród odbiorców nowe potrzeby. Przemysł i twórcy
nowych mediów są więc nieustająco stymulowani przez użytkowników.
Ową zwrotnością można tłumaczyć rozwój nowych technologii, a nie
powstającymi się w głowach informatyków i inżynierów innowacjami.
Użytkownicy z jednej strony są napędzani potrzebami, wynikającymi
z natury ludzkiej (takimi jak potrzeby psychologiczne, o których mówi
Maslow: pragnieniem poczucia bezpieczeństwa, potrzebami afiliacyjnymi, prestiżu i szacunku oraz wiedzy i rozumienia), których masowe
media „wertykalne” nie zaspokajają, czy wreszcie potrzebą samorealizacji. Z drugiej strony, użytkownicy jako – coraz bardziej świadomi
obywatele – kontestują stary porządek polityczny, ekonomiczny i społeczny, przyczyniając się do zmian kulturowych. Wykorzystują do tego
nowe technologie, tworząc między innymi „media mas”. A gdy z nich
korzystają, stale chcą je ulepszać dla swoich potrzeb, stymulują zatem
ich producentów i koło się zamyka.

27 Tamże, 13-15.
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1.4. Konwergencja

Jak już wspomniano, zmiana ekosystemu medialnego polega
na transformacji środków komunikowania. Skoro nakreślone zostały
przyczyny tej transformacji, pora przyjrzeć się, jak w dobie cyfryzacji
zmieniają się środki komunikowania. Kluczowym procesem, który
odpowiada za ich transformację, jest konwergencja.
Termin „konwergencja”, oznaczający po łacinie zbieżność, jest
koncepcją naukową, która ma swoje zastosowanie nie tylko w medioznawstwie. Znacznie wcześniej zastosowały go inne nauki, m. in. psychologia, geologia, socjologia, nauki przyrodnicze, do opisu zjawisk
upodabniania się, łączenia, zbliżania się do siebie, czy występowania
wspólnych cech u niepowiązanych obiektów. W literaturze przedmiotu
nauk o mediach termin ten zaistniał na przełomie lat 60. i 70., kiedy
rozpoczęła się era cyfryzacji. W opracowaniach na temat konwergencji mediów znajdziemy różne nazwiska badaczy, których wymienia się
jako prekursorów stosowania tego terminu do opisu badań nad mediami. Jan Kreft przywołuje publikację Davida Farbera i Paula Barana
z 1977 roku oraz Nicholasa Negroponte, który rok później użył pojęcia
konwergencja do opisu nachodzenia na siebie trzech sfer: przemysłu
komputerowego, wydawniczego i drukarskiego (nie wymienił przemysłu telekomunikacyjnego). Katarzyna Kopecka-Piech powołuje
się z kolei na Alexandra Halavaisa, który twierdzi, że po raz pierwszy
słowa tego użył Ithiel de Sola Pool w 1983 roku i na Stevarda Branda,
według którego terminem konwergencja posłużył się po raz pierwszy
w 1973 roku N. Negroponte28. Jakubowicz stwierdza, że o konwergencji
mediów zaczęto mówić w latach 80. Ktokolwiek z piszących o konwergencji w kontekście mediów ma rację w kwestii daty i osób, które termin
ten wprowadziły do literatury przedmiotu jako pierwsze, ostatecznie
28 Por. K. Kopecka-Piech, Koncepcja konwergencji mediów,
Studia Medioznawcze, nr 3 (46), 2011, s. 11-12.
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najistotniejsze jest zrozumienie samego zjawiska oraz jego wpływu
na pejzaż medialny.
Konwergencję definiuje się na wiele sposobów, jako:
• fazę rozwoju mediów, zjawisko składające się na proces mediamorfozy […],
• kompleks zjawisk („wieloaspektowego upodabniania się urządzeń
medialnych i komunikacyjnych […],
• zdolność („do przenikania się mediów wraz z rozwojem technik
telekomunikacyjnych”),
• połączenie („tradycyjnych cech takich urządzeń, jak komputer,
telefon, faks oraz Internet z jego informacyjno-rozrywkowym
charakterem”),
• przenikanie i łączenie („poszczególnych cech i elementów charakterystycznych dla tradycyjnych środków przekazu oraz ich
wzajemne oddziaływanie”),
• proces („Kultura konwergencji to zjawisko lub pewien proces,
w którym obserwować możemy zmieniające się i wzajemnie przenikające zależności między treściami medialnymi, kulturowymi
i komercyjnymi oraz ich twórcami i odbiorcami”)
• ideę („Konwergencja cyfrowa jest zjawiskiem, pewną ideą projektowania, dzięki której urządzenia, które istnieją od lat, zostają
wyposażone w nowe funkcje i nabierają nowego znaczenia dla
człowieka”)29.
Jan Kreft podaje definicję, która jest szczególnie przydatna w kontekście tematu niniejszej pracy: konwergencja w mediach to połączenie
różnych platform: mediów drukowanych (gazety i magazyny), mediów
telekomunikacyjnych (telewizja, radio, tv kablowa i satelitarna) oraz
internetu30. Komisja Europejska uznała w 1997 roku, że w rozumieniu
29 Tamże, s. 13 wraz z przypisami.
30 J. Kreft, Problemy z konwergencją, Studia Medioznawcze, nr 3 (46), 2011, s. 29.
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technicznym konwergencja ma dwa znaczenia: jedno to zdolność różnych sieci do przekazywania tych samych treści i świadczenia tych
samych usług, a drugie to łączenie różnych urządzeń konsumenckich,
(takich jak telefon, komputer osobisty i telewizor) w jedno urządzenie31.
Jakubowicz prezentuje opartą na materiałach Komisji Europejskiej
wąską definicję konwergencji, rozumianą jako rezultat technicznych
procesów przekształcania mediów i prezentuje schemat tych zmian:
polityka i regulacja, usługi i rynki, fuzje i porozumienia między podmiotami rynkowymi, technologia i platformy sieciowe (konwergencja
sensu stricto)32.
Zaś Kopecka-Piech jako ostateczną przyjmuje definicję E. Appelgren
zawartą w jej rozprawie doktorskiej zatytułowanej Media Convergence
and Digital News Services, w której pisze: konwergencja jest zasadą funkcjonowania środowiska medialnego opierającą się na upodabnianiu się
lub zbliżaniu takich jednostek mediów, jak urządzenia, sieci, rynki, zawartość. Jej egzemplifikację stanowią również strategie komunikacyjne,
projektowane przez nadawców i odbiorców33.
H. Jenkins twierdzi, że konwergencja jest jednocześnie odgórnym procesem napędzanym przez korporacje, jak i procesem oddolnym, wzniecanym przez konsumentów. Wymienia on różne formy
konwergencji:
• technologiczną, czyli cyfryzację treści,
• ekonomiczną, czyli poziome łączenie się firm,
• społeczną, czyli rozliczne sposoby nawigacji konsumentów w informatycznym środowisku,
• kulturową, czyli różne formy kreatywności przemysłów i konsumentów mediów w ramach aktywności na pograniczu różnych
technologii medialnych,
31 Cyt. za: K. Jakubowicz, dz. cyt., s. 28.
32 K. Jakubowicz, dz. cyt., s. 30.
33 Cyt za. K. Kopecka-Piech, dz. cyt., s. 13.
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• globalną, czyli kulturową hybrydyzację z powodu globalnego
krążenia zawartości34.

1.5. Dlaczego prasa może przetrwać?

Podejmując w niniejszej pracy próbę odpowiedzi na pytanie, dlaczego przedsiębiorstwa prasowe przeżywają obecnie poważne trudności
i jakie działania podejmują w celu utrzymania się na rynku mediów,
wspomnieliśmy już wcześniej o dwóch głównych powodach tych trudności: nowym sposobie tworzenia i rozpowszechniania informacji i nowym typie odbiorcy. Mimo powstania „mediów mas”, które miałyby być
alternatywą dla „infokapitalistów”, a więc również wielkich wydawców
prasy drukowanej, jak zauważają J. De Rosnay i I. Ramonet – na rynku
mediów królują „infokapitaliści”, wielkie firmy mediowe. I nic nie wskazuje na to, aby ta sytuacja uległa szybko (lub w ogóle) zmianie.
Korzystając z analizy przeprowadzonej przez de Rosnaya
i C. Sénéchala stwierdzić można, że mimo utraty zaufania do prasy
(szczególnie dzienników) i mimo ogólnego kryzysu mediów masowych
istnieje wiele powodów, dla których nie znikną one z rynku. Po pierwsze
dlatego, że międzynarodowe grupy, zajmujące się komunikacją, są dzisiaj zdolne do generowania zysków dzięki włączeniu dziennikarstwa
do „maszyny marketingowej” innych produktów, takich jak książki,
płyty CD i DVD, sieci telewizyjne oraz dochody z licznych licencji.
Z tego powstało to, co Robert W. McChesney i John Nichols nazywają
„media system”35, który opiera się na świecie polityki i profesjonalnym
dziennikarstwie. Funkcjonuje on dzięki kilku składowym: koncentracji
mediów, własności zawartości i zaufaniu do źródeł oficjalnych. Po wtóre
34 Por. J. Kreft, dz. cyt., s. 28.
35 R. W. McChesney, J. Nichols, Our Media. Not Theirs. The
Democratic Struggle Against Corporate Media, Seven Stories
Press, New York 2002, cyt. za: J. De Rosnay, dz. cyt., s. 21.
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– społeczeństwa epatowane są przez media strachem (katastrofy, terroryzm, przestępczość), co pozwala utrzymać kontrolę nad masami,
coraz trudniej poddającymi się wpływowi własnej władzy. Po trzecie,
istnieje duża koncentracja nośników medialnych w rękach wielkich
grup przemysłu telekomunikacyjnego, a władze polityczne utrzymują
koncesje na nadawanie. Mówi się powszechnie o nieczystych relacjach
między mediami a polityką. Trudno mówić o pluralizmie prasy, gdy
lwia jej część należy do wielkich przemysłowców. Trudno też uwierzyć
w deklaracje przemysłowców, że celem zakupu nośników mediów jest
wyłącznie chęć dywersyfikacji produktów. We Francji na przykład właściciel przemysłu lotniczego, sprzedającego wojskowe samoloty rządowi
Serge Dassault jest jedynym akcjonariuszem opiniotwórczego dziennika
o zasięgu ogólnokrajowym – „Le Figaro”. Przykłady podobne można
mnożyć. Po czwarte, dlatego, że obserwujemy olbrzymi sukces bezpłatnej prasy codziennej (notabene jest ona tylko pozornie bezpłatna,
bo płaci za nią czytelnik, kupując produkty reklamowane przez te gazety), która należy do wielkich grup medialnych, właścicieli tradycyjnych
mediów masowych. Po piąte, paradoksalnie Internet i jego olbrzymie
możliwości dotarcia do odbiorców wzmocniły pozycję „infokapitalistów”. To oni dysponują środkami i czasem na tworzenie profesjonalnej
informacji, z której korzystają „media mas”, multiplikując ją w sieci
w sposób nieograniczony, ale tym samym przysparzając wielkim wydawcom miliony czytelników, którzy są „sprzedawani” reklamodawcom.
Poza tym cała infrastruktura sieci, kable dostawców sieci są w rękach
oligopoli. Jeśli mają prawo (a jak na razie żadne regulacje im go nie
odebrały) infiltrowania zawartości sieci, to i sieć społecznościowa nie
jest całkiem niezależna. Tym bardziej, że i Google, i Twitter, i Facebook
są wielkimi, obecnymi na giełdach przedsiębiorstwami. Logika funkcjonowania największych wyszukiwarek w sieci (jak Google), jest czysto komercyjna – polega na sprzedaży słów-kluczy. Pierwsze wyniki
wyszukiwania zwykle prowadzą na strony firm, które za wysoką cenę
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wykupiły odpowiadające danej branży słowa-klucze. Wolność w sieci
mają wyłącznie wielkie, zglobalizowane prywatne biznesy. Niezależność
sieci społecznościowych jest mitem, a firmy medialne z tego korzystają.
Jeśli więc przyznamy, że media „wertykalne”, utraciły monopol
na umiejętność kreowania i dystrybucji informacji w wyniku transformacji związanej z konwergencją, a nowy odbiorca wymusza na nich
nowe zachowania, to z wyżej wymienionych powodów nadal utrzymują
one silną pozycję na rynku mediów i mają zdolność wpływania na zachowania odbiorców.

1.6. Elementy tworzenia strategii

Wobec szybkich i nieustających zmian w ekosystemie medialnym
przedsiębiorstwa prasowe muszą tworzyć ciągle nowe strategie, aby
zaadaptować się do nowej rzeczywistości, w której jedyną pewną rzeczą
jest to, że wszystko ulega ciągłej zmianie. W tworzeniu własnych strategii muszą brać pod uwagę wiele elementów, przede wszystkim rozwój
nowych technologii i zmianę typu czytelnika. Pociąga to za sobą konieczność zmiany w obszarze profesji dziennikarskiej (journamorfoza),
a następnie zmiany organizacji pracy w redakcjach.

1.7.

Nowy czytelnik

Pierwszym elementem, który przedsiębiorstwo prasowe musi dzisiaj uwzględnić przy tworzeniu nowej strategii funkcjonowania, jest
zmiana typu odbiorcy – czytelnika prasy. Jak już wspomniano, stracił
on zaufanie do mediów tradycyjnych, gdyż uznał, że są one uzależnienie od pieniędzy i od polityki, nie wyrażają głosu obywateli, przestały
być czwartą władzą, sprawującą nad trzema pozostałymi kontrolę,
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wyrażają interesy elit, najsilniejszych ekonomicznie i politycznie grup
społecznych. Pojawienie się Web 2.0, jak zauważa Sénéchal, dało średniej i niskiej klasie społecznej otwarty dostęp do przestrzeni publicznej.
Oczywiście użytkownikom nowych technologii, a szczególnie Internetu.
Nie należy zapominać, że choć rewolucja cyfrowa ogarnia cały świat
(w Afryce powszechność telefonów komórkowych jest faktem, w fawelach brazylijskich nie brak anten telewizji satelitarnej), to wykluczenie
cyfrowe dotyczy jeszcze ogromnej rzeszy obywateli świata. Wyraźnie obrazują to dane dotyczące korzystania z Internetu na świecie. W sierpniu
2014 roku międzynarodowa agencja We Are Social odnotowała, że tylko 41% populacji świata jest aktywnymi użytkownikami Internetu36.
Ale rozkład na poszczególne kontynenty obrazuje tradycyjny podział
na info-bogaczy i info-biedaków. Największy procent ludności w danym regionie z dostępem do Internetu jest w USA – 77,4%, w Australii
i Oceanii – 61,3%, w Europie – 58,4%, za nimi sytuuje się Ameryka
Południowa/Karaiby – 34,5%, Bliski Wschód 29,8%, Azja –21,5%
i na końcu Afryka – 10,9%37. To implikuje fragmentaryzację audytorium przez media. Mówimy więc siłą rzeczy o zjawisku Web 2.0 i Web
3.0, które dotyczy głównie krajów rozwiniętych, w których możliwy jest
dostęp masowy do nowych mediów, wobec którego stanęły przedsiębiorstwa prasowe.
Cyfryzacja najpierw otworzyła możliwość prowadzenia dyskusji
w układzie jeden z jednym za pomocą Internetu. Tak było w latach 70.,
kiedy pierwsze media społeczne stały się cyfrowym odpowiednikiem
rozmowy telefonicznej. Z czasem, w połowie lat 2000, zgodnie ze wspomnianą wcześniej logiką rozwoju technologii i wraz z pojawiającymi się
nowymi potrzebami ich użytkowników, sieci społecznościowe zintegrowały nowe możliwości technologiczne i rozpoczęły masową produkcję
zawartości, w tym własnej informacji. Ich cechą wspólną są:
36 Por. http://wearesocial.fr/, [dostęp 24.08.2014].
37 Por. K. Jakubowicz, dz. cyt., s. 50.
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• interaktywność, która wraz z cyfryzacją zburzyła stary paradygmat kierunku komunikacji od nadawcy do odbiorcy, linearny,
jednokierunkowy38, teraz odbiorca ma możliwość odpowiedzieć
nadawcy;
• uczestnictwo w tworzeniu informacji poprzez przesyłanie wiadomości w nieograniczony sposób, wszyscy do wszystkich, może
być ona uzupełniana w postaci komentarzy, replik, dzielenia się
emocjami, krytyki, poszerzania ich o dźwięk, obraz, wideo. Tego
media wertykalne nie umożliwiały.
W erze mediów 1.0 (tradycyjnych) informacje w prasie drukowanej
były przygotowywane przez profesjonalistów jako zamknięte całości,
skorygowane i sformatowane w postaci doniesień agencyjnych albo jako
wydania papierowe gazet, dostarczane od nadawcy do wielu odbiorców, których rola była ograniczona wyłącznie do ich biernego odbioru
(wertykalnie, jeden do wszystkich). Wraz z rozwojem Internetu, gdy
nastała era mediów 2.0 i obecnie, w erze mediów 3.0 informacja stała się
niematerialna i występuje w postaci otwartych segmentów, które płyną
nieustającym strumieniem w sieci. Co więcej, informacje nieustannie
mogą być uzupełniane nie tylko nowymi treściami, ale również zdjęciami, filmami, mogą być korygowane i oceniane przez odbiorców. Nowa
logika informacji online, która zresztą niesie z sobą pewne zagrożenia,
polega na umieszczaniu jej w stanie surowym w sieci, gdzie następnie
podlega modyfikacji, weryfikacji i uzupełnianiu. Dzieje się to w sposób
ciągły, natychmiastowy i nieograniczony za sprawą nowych graczy nowego ekosystemu mediów – Internautów. W erze mediów 1.0 informacja mogła znaleźć się na pierwszej stronie gazety tylko wówczas, gdy tak
zdecydował szef redakcji. Dzisiaj o miejscu danej informacji w wydaniu
online decydują odbiorcy. Wygrywa informacja, która jest najczęściej
czytana w sieci, najczęściej przekazywana w mailach, która pojawia się
na blogach i zajmuje priorytetowe miejsca na stronach internetowych.
38 C. Sénéchal, dz. cyt., s. 97.

36

Nowy ekosystem medialny

Ważne jest, aby rozumieć, że „Internet to nie jest medium, to społeczeństwo, przestrzeń, w której możemy się łączyć z innymi. Firmy
medialne sądzą, że Internet powinien się zachowywać jak medium.
Mylą się39”. Uzupełnić można tę definicję Internetu stwierdzeniem
Jakubowicza, że mamy do czynienia z mediatyzacją Internetu, którego nie należy traktować jako kolejnego medium, lecz jako platformę
wykorzystywaną przez tradycyjne media do dystrybucji swoich treści
oraz do wzbogacania witryn i portali internetowych o treści i formy
dziennikarskie40. Media sieciowe, co zbulwersowało przedstawicieli mediów tradycyjnych, generują krytykę ich zawartości, poddają ją ciągłej
ocenie, a medialni eksperci i komentatorzy stracili pozycję jedynych
wszystkowiedzących. Sieć reaguje natychmiast, pojawiają się uściślenia,
szczegółowe analizy, które bez względu na ich rzetelność, czasem mocno wątpliwą, niwelują istniejącą do niedawna nierówność między odbiorcą a nadawcą. I choć obecnie trudno mówić o neutralności w sieci,
to niewątpliwie możemy mówić o zachwianiu monopolu na tworzenie
i rozpowszechnianie informacji mediów masowych.
Współudział mediów sieciowych jest faktem i staje się jednym z wyzwań dla prasy tradycyjnej. Może ona w tej nowej sytuacji znaleźć swoją
drogę do wygrania konkurencji. Choćby dlatego, że de facto to ona tworzy większość informacji, multiplikowanych w nieograniczony sposób
przez użytkowników sieci. Kwestią nadrzędną będzie zatem produkowanie przez prasę takiej zawartości, która odpowie na niezaspokojone
wcześniej i przyszłe potrzeby odbiorców. Będzie o tym mowa dalej,
w części dotyczącej strategii rozwoju prasy.
Prasa tradycyjna stanęła przed jeszcze jednym wyzwaniem, które
wynika ze zmiany psychologicznego profilu odbiorcy. Użytkownicy
39 Wypowiedź Jeffa Jarvisa, profesora dziennikarstwa z City
University w Nowym Yorku i blogera (www.buzzmachine.com)
dla El Pais, 19.09.2010, http://elpais.com/diario/2010/09/19/
domingo/1284868354_850215.html, [dostęp: 27.02.2016].
40 K. Jakubowicz, dz. cyt., s. 31.
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sieci nie tylko komentują i uzupełniają produkcję mediów tradycyjnych. Jak już wspomniano wcześniej, sami tworzą własne informacje,
własne zawartości, głównie w postaci blogów i postów na swoich profilach w portalach społecznościowych. Notabene mogą być one uznane
w wielu przypadkach za drogę do budowania poczucia własnej wartości
i tożsamości, w znaczeniu, jakie nadał temu zjawisku psychoanalityk
francuski Serge Tisseron, zapożyczając termin ekstymność (extimité)
od Jacques’a Lacana. Tisseron uważa, że człowiek, aby zbudować poczucie własnej wartości i własną tożsamość, potrzebuje intymności,
która go szybko nudzi, więc pojawia się pragnienie extymności, czyli
dzielenia się własnymi najskrytszymi przeżyciami, emocjami, przemyśleniami z innymi41. Nie należy mylić tego zjawiska z ekshibicjonizmem,
który jest przejawem parafilii seksualnej – choć zapewne niejeden bloger prezentuje ją w okrojonej (a niekiedy pełnej) postaci. Web 2.0 dał
ogromną przestrzeń do wyznań, ujawniania własnych przeżyć, emocji,
subiektywnych obserwacji życia i świata na skalę, której zapewne nikt
– a szczególnie konserwatywne klasy społeczne – się nie spodziewał.
Ten proces jest równocześnie przejawem realizacji potrzeb afiliacyjnych każdego człowieka, potrzeby bliskości z innymi i akceptacji przez
innych. Według de Rosnaya, Internet nie jest technologią informacji
i komunikacji (NTIC), jak określali go inżynierowie sieci, jego użytkownicy widzą w nim technologię relacji (TR)42. W tym kontekście to,
czemu nie sprostała prasa tradycyjna (wertykalna), traktując odbiorcę
jako (lepiej lub gorzej zidentyfikowany) tłum – obecnie nowa prasa
ma szansę naprawić. Może to zrobić, tworząc odpowiednią strategię
relacji z odbiorcą zindywidualizowanym, który dzięki nowym technologiom wszedł w posiadanie środków produkcji treści i może z prasą
albo konkurować, albo współpracować.

41 S. Tisseron, L’intimité surexposée, Ramsay, Paris 2001, passim.
42 J. de Rosnay, dz. cyt., s. 32.
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1.8. Journamorfoza

Dotykamy tutaj zagadnienia, które wymaga od przedsiębiorstw
prasowych szczególnej uwagi – specyfiki zawodu dziennikarza. Era
elitarności tego zawodu minęła bezpowrotnie, wraz z pojawieniem się
mediów 2.0 i 3.0. Odkąd istnieje sieć, szczególnie po 2003 roku, każdy
może stać się dziennikarzem, co więcej dziennikarze „pro-am” (professionnel-amateur) jawnie kontestują wyższość profesjonalnych dziennikarzy prasowych, dla których „dobra informacja” to taka, która dotrze
do jak największej liczby odbiorców. W tradycyjnej prasie wertykalnej
liczy się czytelnictwo, podobnie zresztą jak w wertykalnym radiu i telewizji ważna jest słuchalność i oglądalność. Wielkie firmy „infokapitalistyczne” muszą szukać zysku ze sprzedaży powierzchni reklamowej
lub czasu reklamowego. Reklamodawca je wykupi, gdy liczba odbiorców
będzie duża. Aby informacja dotarła do bardzo dużej liczby odbiorców,
musi mieć cechy, które to sprawią – stąd tak wielka popularność tabloidów, treści o niskim poziomie. Podobnie jest z programami radiowymi
i telewizyjnymi. Stwierdzenie szefa francuskiej publicznej stacji TF1, „że
zadanie TF1 to pomoc Coca-Coli w sprzedaży jej produktu. To co sprzedajemy Coca-Coli, to czas ludzkiego umysłu do dyspozycji” stało się
zbyt często mottem dla dzienników prasy codziennej43.
Większość populacji z definicji nie należy do elity intelektualnej –
celna i niezwykle przydatna wydaje się w kontekście pracy dziennikarzy, ale też szerszego rozumienia nowych odbiorców prasy, maksyma
Wilhelma von Humboldta, że „język jest bramą do umysłu”. Tak też rozumiał język Basil Bernstein. Choć wiele jest kontrowersji na temat jego
teorii, to dobrze zrozumiana staje się niezwykle cenna dla rozumienia
m. in.istniejących różnic w percepcji rzeczywistości i w konsekwencji
rożnych oczekiwań odbiorców wobec mediów.

43 J. de Rosnay, dz. cyt., s. 23.
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To, co jest jednym z najważniejszych jego [Bernsteina] osiągnięć, to zawarte w teorii kodów [ograniczonego i rozwiniętego] stwierdzenie, że tylko
niewielki procent społeczeństwa może mieć dostęp do pokładów intelektualnych, ze względu na kod pierwotnego socjalizowania, podczas gdy inni
są tego dostępu pozbawieni. W jego rozumieniu kody, ograniczony i rozwinięty, to raczej sposób myślenia i tworzenia związków znaczeniowych.
Kod ograniczony nabyty zostaje w procesie pierwotnej socjalizacji, czyli
w rodzinie. Kod ograniczony to najprostsza forma komunikacji. Do wyrażania ekspresji często używa się mimiki, gestów. Często powtarzane
są w danej grupie językowej stereotypy czy symbole, przez co język jest
łatwo zrozumiały w określonym środowisku, traci jednak wiele wartości
komunikacyjnych w szerszym środowisku. Kod ten w słabym stopniu
pobudza psychikę. Wiele zdań wyraża sądy niepodważalne, nadawca informacji często używa zdań rozkazujących. Bernstein przeciwstawia temu
kodowi kod rozwinięty, nabyty także w rodzinie w zależności od podłoża
społecznego w socjalizacji pierwotnej. Kod rozwinięty charakteryzuje się
zindywidualizowanym podejściem do wyrażania własnych sądów i opinii
i nie jest przewidywalny, przez co może być niezrozumiały dla jednostek
posługujących się kodem ograniczonym44.

W kontekście journamorfozy ta koncepcja rozumienia języka jako
odzwierciedlenia umysłu, sposobów rozumienia świata, myślenia powinna być brana pod uwagę przez nowe przedsiębiorstwa prasowe przy
tworzeniu strategii porozumiewania się z nowym odbiorcą, którym jest
przede wszystkim młody człowiek. Dziennikarzom ze starej szkoły łatwiej jest pisać dla starszych odbiorców – jedni i drudzy mają stare nawyki. Pierwsi są dostarczycielami informacji, drudzy jej oczekują rano
na progu domu, w skrzynce, w kiosku, w formie papierowej. Ci ostatni
44 E. Jaszczurowska, Wstęp do rozprawy doktorskiej „Kody edukacyjne
a kody socjolingwistyczne w języku obcym – próba weryfikacji i krytycznej
analizy teorii Basila Bernsteina, http://ejaszczurowska.weebly.com/
basil-bernstein-i-jego-teoria.html, [odsłona: 24.08.2014].
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albo są przedstawicielami kodu ograniczonego, albo rozwiniętego. Skąd
dziennikarz ma wiedzieć, dla kogo przygotowuje informacje? To jest
wyzwanie dla przedsiębiorstwa –musi zostać stworzona strategia, która pozwoli zaspokoić oczekiwania jednej i drugiej grupy odbiorców.
Choć wydaje się, że liczba czytelników wersji drukowanej będzie się
ze względu na wiek sukcesywnie zmniejszała, czy to z powodu utraty
możliwości czytania, czy śmierci, to dzisiaj jest to ciągle niemała grupa.
Mowa tutaj o pokoleniu 50+. Dopiero wówczas, gdy oni odejdą, będzie
miejsce na wyłącznie cyfrową, elektroniczną dystrybucję informacji
profesjonalnej. Prasa nie zniknie, ale przejdzie w nową formę, elektroniczną. Na taką logikę myślenia pozwala w odniesieniu do rynku prasy
drukowanej w Polsce Diagnoza społeczna 2013.
Równolegle jednak musi powstać (i już w większości redakcji powstaje) nowy sposób produkowania treści dla odbiorcy młodego oraz
dla tych starszych odbiorców, którzy przenieśli się do Internetu i innych
nowych nośników, by korzystać z informacji profesjonalnej prasy tylko
poprzez te nowe kanały dystrybucji. Przy dużej różnorodności nowych
odbiorców przedsiębiorstwo prasowe będzie musiało szukać nowej
strategii na zaspokojenie ich potrzeb za pomocą nowych instrumentów,
od których już nie ma odwrotu.
Aby prześledzić zmiany, które dokonały się i dokonują w zawodzie
dziennikarza, i wobec których przedsiębiorstwa prasowe będą musiały znaleźć nową formułę funkcjonowania, trzeba opisać kondycję
tej profesji, jej normatywny i praktyczny paradygmat. Analizie należy
poddać także wpływ, jaki wywiera nań mediamorfoza, spowodowana
nowymi technologiami, z całym bagażem jej konsekwencji zarówno
dla odbiorców prasy, jak i dziennikarzy profesjonalnych. W przeprowadzonym przez Ewę Migaczewską studium „komercyjnego modelu
zawodowstwa w dziennikarstwie”, który nas tu szczególnie interesuje
jako powszechnie występujący w mass mediach należących do mainstreamu, autorka wykazała, że istnieje „całkowita rozbieżność między
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normatywnym i idealnym ujęciem roli zawodowej dziennikarza, a jej
postrzeganiem społecznym i faktycznie realizowaną formułą”45. Jak
twierdzi Migaczewska, dziennikarze skupiają się na efektywnej i efektownej produkcji atrakcyjnych dla odbiorców produktów medialnych,
pomijając rzetelną wiedzę oraz kryteria wskazywane przez kodeksy
etyczne. Przyczyn tego postępowania upatruje się dość powszechnie
w procesie urynkowienia mediów. Uwarunkowania ekonomiczne, biznesowo-polityczne oraz technologiczne sprawiają, że dziennikarz traci
niezależność – staje się media-workerem, tworzącym takie produkty medialne, których głównymi wyznacznikami są „komercyjna atrakcyjność”
dla odbiorcy oraz zgodność z zapotrzebowaniem reklamodawcy. Za jedno i drugie wydawca jest wynagradzany w postaci zysków ze sprzedaży
egzemplarzowej oraz (bardziej sowicie) z reklamy. Tymczasem (jak
zauważa Nordenstreng, na którego powołuje się Migaczewska), profesjonalizm oprócz umiejętności technicznych obejmuje także normy
i kwalifikacje etyczne46.
Współcześnie przepisy, które w hierarchii normatywnej, określającej
rolę dziennikarza, a mianowicie: „służbę społeczeństwu, odpowiedzialność za słowo, bezstronność i obiektywizm, niezależność i nieprzekupność, rzetelność i odwagę zawodową, poszanowanie godności i uczuć
innych oraz zasad deontologii zawodowej zyskują […] co najwyżej
status peryferyjny”47. Dziennikarze, produkując rzeczywistość medialną – co samo w sobie nie jest naganne i czego uniknąć się nie da,
bo ta w mediach masowych ma zawsze charakter zapośredniczony48 –
robią to jednak w sposób naganny, to znaczy, jak twierdzi Migaczewska,
język, którym się posługują dla kreowania medialnych przekazów, jest
45
46
47
48

E. Migaczewska, dz. cyt., s. 225.
Tamże, s. 231.
Tamże, s. 231-232.
M. McLuhan, Przekaźniki, czyli przedłużenie człowieka [w:] M. MacLuhan,
Wybór pism, tłum. K. Jakubowicz, Wydawnictwo Artystyczne
i Filmowe, Warszawa 1975, cyt. za. E. Migaczewska, dz. cyt. s. 233.
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narzędziem manipulacji odbiorcą. Nie jest zatem narzędziem informowania, a produkowania i narzucania im określonej wizji rzeczywistości.
Naganność takich działań polega na tym, że motywacje dziennikarzy dalekie są od realizowania misji społecznej. Wymienić wystarczy
te praktyki, które doprowadziły do powszechnej u odbiorców utraty
zaufania do dziennikarzy i, dzięki nowym technologiom, powstania
pronetariatu, o którym pisze de Rosnay. Należą do nich: kreacja, komercjalizacja, powierzchowność oraz tabloidyzacja i rutynizacja przekazu.
Ewa Migaczewska w ostatnim zdaniu swojej książki pisze, powołując
się na porównanie poczynione przez Francisa Balle’a, że współczesne
media masowe są zdominowane przez marszandów, których jedynym
celem jest jak największy zysk, a brak w nich mandarynów, dla których
poszukiwanie prawdy, tego co piękne, dobre i prawdziwe, co pozwala
człowiekowi przekraczać samego siebie. Z naszej perspektywy wydaje
się słuszne stwierdzenie, że mandaryni się już pojawili. Może jeszcze
niedoskonale spełniający postulaty Balle’a, ale jednak.
Niezmierzone źródła informacji rozpowszechnianej w Internecie,
w tym przez sieci społecznościowe, przynoszą nadzieję – choć trzeba
zaznaczyć, że wobec braku jakichkolwiek uregulowań dotyczących
kontroli informacji w sieci, nadzieję bardzo ostrożną. Prosumpcja, czyli
nie tylko pasywny odbiór informacji, ale i jej produkcja jest widoczna w niezwykle dynamicznym rozwoju stron wspólnotowych, wśród
nich znajdują się te o najliczniejszej liczbie użytkowników: Facebook,
Twitter, Google, Yahoo, wyszukiwarki, wiki, blogi. Do istniejących już
setek milionów blogerów codziennie dołączają setki tysięcy nowych.
Według Lauranta Gervereau, twórcy dokumentu „L’info, est-elle comestible” z 2011 roku, na którego powołuje się I. Ramonet „przechodzimy
ze społeczeństwa spektaklu [kreowanego przez mass media], do społeczeństwa widzów-aktorów”49.

49 I. Ramonet, dz. cyt., s. 19.
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Praca dziennikarzy profesjonalnych współistnieje z pracą dziennikarzy-amatorów. Według Patrice’a Flichy wzrost znaczenia amatorów
w kreowaniu informacji jest zapowiedzią transformacji w dziedzinie
informacji50, o ile nie należałoby już uznać, że transformacja ta stale się
dokonuje. Internauci produkują masę informacji, ich konsumpcja już
dawno przekroczyła zasięgi gazet w wersji papierowej. Przedsiębiorstwa
medialne i dziennikarstwo tradycyjne, wobec nieustającego rozwoju
nowych technologii wspomagających internautów, stają przed potężnym wyzwaniem. Na początek, poszukując oszczędności, zmniejszają
liczebność redakcji i zamrażają lub obniżają wynagrodzenie. W USA
liczba dziennikarzy zmniejszyła się o 20% między 2000 a 2010 rokiem.
Takie same proporcje odnajdujemy w Hiszpanii na początku 2010 roku.
Dziennikarze mogą pożegnać się z zawodem z wyboru. Mimo braku badań na ten temat, wiadomo, że to przeciwności i zniechęcanie
ze strony pracodawców są najczęściej przyczyną rezygnacji z zawodu.
Jednocześnie zamykane są punkty sprzedaży prasy – we Francji tysiąc
w samym 2014 roku51.
To odchudzanie redakcji ma swoje poważne konsekwencje, wpływające na jakość produkowanej informacji. Mniejsza ilość dziennikarzy
(i to gorzej opłacanych) to mniejsze możliwości weryfikacji informacji.
Brak własnych korespondentów za granicą skazuje redakcje na korzystanie z zapożyczonych, nie zawsze wiarygodnych, a już na pewno
nie posiadanych na wyłączność informacji. W codziennych gazetach
likwiduje się jako zbyt drogie takie gatunki, jak reportaż czy dziennikarstwo śledcze.
50 P. Flichy, Le sacré de l’amateur. Sociologie des passions ordinaires à l’ère
du numérique, Seuil, Paris 2010, cyt. za: I. Ramonet, dz. cyt., s. 20.
51 J.-M. Charon, Rapport: Presse et numérique – L’invention d’un nouvel
écosystème, czerwiec 2015, s. 11-12, dostępny na stronie Ministerstwa Kultury
i Komunikacji Republiki Francuskiej: http://www.culturecommunication.
gouv.fr/Ressources/Rapports/Rapport-Charon-Presse-et-numeriqueL-invention-d-un-nouvel-ecosysteme [odsłona 1.09.2015].
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Innym zagrożeniem jest inercja wewnątrz tradycyjnych redakcji,
które wobec świadomości zależności od władzy jej właścicieli, najczęściej powiązanych ze światem polityki i biznesu, tracą wigor i funkcję
kontrolowania władzy. Dziennikarze prasowi konfrontują się codziennie z nowym pokoleniem podobnych sobie „galerników informacji”
pracujących w sieci. To już nie zwykli użytkownicy Internetu, twórcy
autorskich informacji na blogach i w sieciach społecznościowych, to zatrudnieni na bardzo skromnych warunkach finansowych dziennikarze
mediów sieciowych. Xavier Ternisien tak ich opisuje: „średnia wieku
30 lat, cera blada, jak to u geeks, spędzają przed komputerem dwanaście
godzin, plus dyżury w weekendy i w nocy”52. Ramonet dodaje: są lepiej
wykształceni niż ich rówieśnicy, mają wysokie kompetencje w poruszaniu się w świecie Internetu i prezentują dwa przekonania – pierwsze,
że zawsze istnieli „niewolnicy informacji”, i drugie, że przyszłość dziennikarstwa należy do nich.
Wobec tych zjawisk rozpoczął się ruch naprawczy ze strony dziennikarzy, którym zależało na utrzymaniu wysokiej jakości ich zawodu
i informacji. Taką rolę w dużym stopniu pełnią dziennikarstwo non-profit, media obywatelskie (finansowane przez mecenasów) i fundacje,
utrzymywane z datków obywateli. Dziennikarstwo non-profit to przedsięwzięcie, które zakłada istnienie w Internecie portali-mediów, tworzonych przez zawodowych dziennikarzy i wynagradzanych za swoją
pracę. Dostarczane przez nich informacje są dla użytkowników najczęściej bezpłatne. Sytuacja ta powoli ulega jednak zmianie – przykładem
medium, które już rozpoczęło pobieranie opłat abonamentowych, jest
francuski Mediapart.
Media obywatelskie są z kolei najczęściej tworzone przez dziennikarzy-amatorów, zarządzanie w nich jest kolektywne, utrzymują
się z darowizn. Każdy użytkownik internetu może przysłać do nich
swój materiał, publikacja jest otwarta, a moderacja treści odbywa się
52 X. Ternisien, Les forçats de l’infos, „Le Monde”, 21 września 2009.
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a posteriori. Przykładami takich mediów we Francji są „AgoraVox”,
„Le Grand Soir” i „Indymedia”. To ostatnie istniej również w Polsce.
Na stronie internetowej czytamy: „Indymedia to sieć zwykłych ludzi,
aktywistów i organizacji zajmujących się tworzeniem niezależnych mediów. Naszym wspólnym celem jest dostarczanie informacji o ważnych
zjawiskach społecznych i politycznych w sposób całkowicie oddolny
i niekomercyjny”53. Innym przykładem nowej formy dziennikarstwa
jest połączenie pracy dziennikarzy profesjonalnych i ekspertów z pracą
amatorów-internautów. Przykładem we Francji jest „Rue89”.
Na marginesie rozważań niniejszej racy należy odnotować istnienie
mediów, które mogą zagrozić drukowanej prasie o zasięgu krajowym,
w tym dobrze prosperującej prasie people. Na świecie dużą popularnością cieszy się „Huffington Post”, założony w 2005 roku, zatrudniający około 60 dziennikarzy i równolegle, jak inni, korzystający z treści
nadsyłanych przez internautów. Specjalnie dla niego piszą komentarze
specjaliści i eksperci oraz kilka tysięcy blogerów, często ludzi znanych,
na przykład Hilary Clinton czy John Kerry. W okresie pięciu lat istnienia „Huffington Post” stał się centralnym punktem odniesienia
w świecie mediów informacyjnych. O pozycji portalu świadczy m.in.
to, że został zakupiony AOL w 2011 roku za ponad 310 mln dolarów.
Zarzuty, które są jednak formułowane wobec tego – z założenia poważnego – medium, są podobne do tych stawianych tradycyjnym mediom
masowym. Sukces portalu przypisuje się, w dużej części, publikowaniu
treści, które zawierają słowa-klucze najczęściej poszukiwane przez internautów w wyszukiwarce Google. Zasadą jest zamieszczanie w tytułach
artykułów nazwisk polityków i celebrytów oraz sformułowań o podwójnym znaczeniu, najlepiej seksualnym lub skatologicznym. Platforma ta
plasuje się obecnie na drugim miejscu pod względem liczby odwiedzin,
po „New York Times” online, który zatrudnia 1100 dziennikarzy. Portal
przyciąga również reklamodawców.
53 Źródło: http://poland.indymedia.org/pl/, [dostęp: 26.08.2014].
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„Huffington Post” zamieszcza więcej informacji niż opinii, a dziennikarze bardzo często korzystają z mediów tradycyjnych jako źródła
informacji. Czasem załączają linki, często cytują in extenso artykuły
z prasy profesjonalnej. „New York Times” nazywa to kradzieżą54.
Jak widać, przedsiębiorstwa prasowe stoją przed wieloma wyzwaniami w związku z rozwojem i wykorzystywaniem nowych technologii,
nie tylko z konkurencją amatorów-internautów, mediów obywatelskich
i dziennikarstwa non-profit, ale również podobnych sobie profesjonalistów, „infokapitalistów” cyfrowych.
Ramonet przywołuje jeszcze jedną nową formę dziennikarstwa, choć
w tym wypadku słuszniej byłoby pisać o ważnym źródle informacji dla
dziennikarzy profesjonalnych i dziennikarzy amatorów-internautów
jednocześnie. Mowa tutaj o „dziennikarstwie baz danych” (database journalism). Chodzi o możliwość stałego dostępu do ogromnych
baz danych, tworzonych przez instytucje publiczne albo prywatne.
Dziennikarze mogą dzięki nim szybko znaleźć potrzebne informacje
dotyczące dowolnego tematu. Takie pozyskiwanie danych, następnie
porządkowanie ich za pomocą programów komputerowych, a wreszcie
udostępnianie użytkownikom w Internecie stało się bardzo popularnym sposobem pracy wielu dziennikarzy. Ten rodzaj dziennikarskiej
pracy rozwinął się głównie w Stanach Zjednoczonych, ale i we Francji
zaczyna być popularny. W październiku 2014 roku odbyło się szkolenie
online dla zainteresowanych dziennikarzy francuskich, zatytułowane
„Jak zostać data-dziennikarzem?”. Szkolenie zrealizowane zostało przez
wspomniany wcześniej portal „Rue89”, Global Editors Network i First
Business MOOC. Poprowadził je Nicolas Kayser-Bril, jeden z pierwszych data-dziennikarzy we Francji, który wraz z Pierrem Romera
stworzył w 2011 roku agencję, specjalizującą się w dziennikarstwie
danych, Journalism++. Pracuje ona między innymi dla Arte, France
Télévisions, AFP i innych mediów europejskich. Trudno przewidzieć,
54 I. Ramonet, dz. cyt., s. 74.
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jak ten rodzaj dziennikarstwa rozwinie się w innych krajach, bowiem
niesie ze sobą poważne niebezpieczeństwo nieprzestrzegania obowiązku ochrony wrażliwych danych lub ujawniania tajemnic państwowych.
Opisane powyżej praktyki dziennikarskie mogą mieć jednak duże znaczenie dla przedsiębiorstw prasowych, których celem jest dostarczanie
wiarygodnych i sprawdzonych informacji. Dziennikarze posiadający
umiejętności tworzenia opisanych powyżej baz danych na użytek redakcji mogą stworzyć przewagę konkurencyjną dla firmy. Mowa tutaj
o przedsiębiorstwach, które w swojej strategii przyjmują założenie o budowaniu lub rozwijaniu firmy medialnej opierającej się na dziennikarstwie wysokiej jakości, a zatem takim, które spełnia normy deontologii
zawodu dziennikarza i pozwala odbiorcy orientować się w otaczającej
go rzeczywistości. Podejście to uważa się dzisiaj powszechnie za idealistyczne, a nawet utopijne.

1.9. Strategie rozwoju w przedsiębiorstwach

prasowych
Obecnie mamy do czynienia z rozwojem nowych zachowań przedsiębiorstw prasowych, które zmierzają do zwiększania zysków, nie
troszcząc się o deontologię. Podejmując próbę zarysowania obecnych w literaturze przedmiotu teorii zarządzania przedsiębiorstwem
medialnym w aspekcie podejmowanych w erze cyfryzacji i nowego
ekosystemu mediów strategii rozwoju, nie sposób nie powołać się
na publikację Jana Krefta, dotyczącą ewolucji strategii transmedialnych korporacji międzynarodowych. O ile – jak pisze autor – przed
nastaniem ery Internetu przyjmowano, że to zawartość – informacja
i rozrywka – najbardziej interesują odbiorcę (content is a king), to wraz
z pojawieniem się nowych technologii uznano, że najistotniejsze jest
dostarczenie odbiorcy profesjonalnie przygotowanych materiałów
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w postaci informacji, filmów, muzyki itp. (customer is a king). Trzecią
drogą było przekonanie, że to dystrybucja jest nadrzędna (distribution
is a king). Obecnie jesteśmy na etapie kwestionowania powyższych
przekonań. Nowe podejście zawiera się w stwierdzeniu, że ani treść, ani
odbiorcy, ani dystrybucja nie mogą być traktowane oddzielnie – należy je wszystkie łączyć. Oczywiście, każde przedsiębiorstwo skupi się
na każdym z tych elementów inaczej, co wyrazi się też w jego strategii.
Jak jednak zauważa autor, wraz ze wzrostem liczby informacji dostarczanych za pośrednictwem nowych mediów, czytelnik/odbiorca będzie
coraz częściej potrzebował pomocy w ich wyborze. Przedsiębiorstwa
medialne będą musiały „agregować kontent”, czyli dokonywać selekcji,
organizacji i tworzenia pakietów medialnych, przy ciągłym tworzeniu
kontentu55. Na strategie firm medialnych, jak twierdzi cytowany przez
J. Krefta R. G. Picard, wpływają cztery siły: siła rynkowa (możliwość
zdobycia kapitału, popyt na produkty i usługi medialne, konkurencja),
koszty stałe i zmienne, interwencje aktualnej władzy, bariery wejścia
i mobilności.
Rozwiązaniem praktycznym dla współczesnego przedsiębiorstwa
medialnego może być, jak proponuje B. Nierenberg, koncepcja „zrównoważonego rozwoju” przedsiębiorstwa przyszłości (sustainability enterprise), w której najważniejsze staje się zarządzanie wiedzą, zaufaniem
i innowacjami, a celem działalności jest trwały wzrost dochodów i zysków przy stale istniejącej potrzebie przenoszenia działalności na nowe
obszary56. Istotne dla funkcjonowania przedsiębiorstw prasowych jest
założenie, że nie zaspokoją one potrzeb odbiorcy, produkując więcej
różnorodnej treści czy większą liczbę produktów – takie podejście, jak
55 J. Kreft, Ewolucja strategii transmedialnych korporacji transnarodowych,
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012, s. 62-64.
56 Koncepcja opisana w publikacji, której autorami są: M. W.
Grudzewski, I. K. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz,
Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości,
Poltex, Warszawa 2010, cyt. za: J. Kreft, Ewolucja…, s. 68.
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już wcześniej wspomniano, dezorientację i niepokój odbiorcy. Nowa
strategia musi polegać zatem na dostosowaniu oferty do indywidualnych wymagań. Nowe technologie umożliwiają zbieranie informacji
o potrzebach i preferencjach poszczególnych odbiorców, co nazywa
się masową indywidualizacją (mass customization). Wraz z pakietyzacją wpisuje się owa taktyka w „ekonomię konsolidacji”, która prowadzi
do wzrostu firmy medialnej. Kreft wskazuje również na często występującą inercję w strukturach działania dużych, odnoszących sukces
firm, na tzw. „blokadę kulturową” polegającą na stosowaniu utartych
schematów rozwiązywania problemów, niepodejmowaniu odważnych
decyzji, nieskutecznych i skomplikowanych systemach kontrolnych.
Badacz twierdzi, powołując się na R. Fostera i S. Kaplana, że potrzebna
jest w takich firmach twórcza destrukcja, która będzie odpowiedzią
na innowacje wynikające z rozwoju Internetu i nowych technologii.
Do tych innowacyjnych działań autor zalicza:
• wertykalną integrację – gromadzenie i przygotowywanie informacji, sprzedaż reklamy, wytwarzanie produktów i na koniec ich
dystrybucję,
• „produkowanie” publiczności – przywiązywanie jej do siebie
i następnie sprzedawanie jej reklamodawcom,
• ekonomię mediów masowych –wielu odbiorców daje w efekcie
większy udział w rynku reklam,
• założenie dostosowania – reklama obok treści jest skuteczniejsza
niż osobno, w dodatkach stricte reklamowych,
• jeden rozmiar dla wszystkich – jedna gazeta może zaspokoić
potrzeby różnych odbiorców.
Kreft wskazuje również na fakt, że sposób, w jaki firma podchodzi
do wprowadzania innowacji technologicznej, może być dwojaki. Albo
w odrębnie funkcjonującym podmiocie, aby nie łączyć „starego” modelu z nowym, albo poprzez „inwestowanie wewnątrzkorporacyjne”57.
57 J. Kreft, Ewolucja…, s. 72-75.
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Na strategie firm prasowych znacząco wpływa migracja odbiorców.
Energia musi być zatem inwestowana w utrzymanie ich lojalności,
a ta obecnie musi opierać się na zaspokajaniu indywidualnych potrzeb
odbiorców. Dodatkowo podkreśla się znaczenie dotarcia do nowych
grup docelowych, a szczególnie do młodych odbiorców, migrujących
do nowych mediów58.
Jak już wspomniano, strategia tradycyjnej prasy polegała w pierwszym etapie cyfryzacji na bezpłatnym udostępnianiu zawartości
w Internecie, obecnie coraz częściej przyjmowana jest strategia odpłatnych informacji. Jan Kreft przywołuje cztery podstawowe modele
nowych źródeł przychodów dla przedsiębiorstwa prasowego: subskrypcyjny, reklamowy, transakcyjny i usług powiązanych59. Jedną z form
strategii w kontekście inwazji nowych mediów, polegającą na odpłatności za udostępnione treści, jest freemium. Niewielka część zawartości
jest bezpłatna, reszta płatna. Inne firmy wprowadzają metodę nazwaną
metered system, która polega na wprowadzeniu opłaty za korzystanie
z zawartości tylko dla tych użytkowników, którzy chcą czytać więcej
niż jeden artykuł. Tak działa „New York Times”, który utrzymuje swoją
pozycję w otwartym ekosystemie sieci, a internautom korzystającym
z wyszukiwarek i sieci społecznościowych daje możliwość dostępu bezpłatnego. Jak twierdzi prezes NYT – nie można obejść się bez Google.60.
Z kolei Google doskonale rozumie, że bez mediów tradycyjnych żyć nie
może. Prezes Google, cytowany przez Serge’a Halimi wyznaje, że „istnieje rozpaczliwa potrzeba, aby media tradycyjne, magazyny i spółki
prasowe odnosiły sukcesy, bo potrzebujemy ich zawartości”61.
Nie da się wyliczyć wszystkich nowych zjawisk, z którymi tradycyjna
prasa stale jest konfrontowana. Co więcej, wraz z rozwojem nowych
technologii i pojawianiem się nowych potrzeb odbiorców przybywać
58
59
60
61

Tamże, s. 113-115.
Tamże, s. 152.
„Le Monde”, 10 września 2010, cyt. za: I. Ramonet, dz. cyt., s. 113.
Por. I. Ramonet, s. 113.
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będzie wyzwań, z którymi przedsiębiorstwa prasowe będę się mierzyć.
Jak twierdzi I. Ramonet, współczesny odbiorca informacji, ma poczucie całkowitego braku bezpieczeństwa. Nie wie, czy informacja, którą
właśnie odebrał, nie zostanie w najbliższych godzinach zdementowana.
Aby ograniczyć niepewność skłonny jest płacić – choć trudno powiedzieć, jak długo jeszcze – za te informacje, które ocenia jako wiarygodne.
Za takie odbiorca uznaje nadal informacje pochodzące z gazet, również
w wersji online, tworzonych przez profesjonalnych dziennikarzy. To jest
szansa dla przedsiębiorstw prasowych. Chcąc z sukcesem funkcjonować
w nowym ekosystemie, muszą one jednak odpowiedzieć sobie na fundamentalne pytanie: czy są gotowe być prawdziwie profesjonalnymi
źródłami informacji dla zdezorientowanego w chaosie informacyjnym
odbiorcy. Odbiorcy, który jak to staraliśmy się wykazać, zmienił się
diametralnie62.
Opisane w literaturze przedmiotu strategie, które przedsiębiorstwa
prasowe przyjmują w dobie konwergencji mediów, zależą od wielu
czynników. Jak wskazuje Marek Jachimowski, od lat 80. korporacje,
które są właścicielami mediów, działają dwutorowo – z jednej strony
tworzą podległe im spółki, z drugiej zaś eliminują słabsze od siebie firmy. W ten sposób rozszerzają swoją obecność na wiele typów mediów
i platform oraz rozwijają swoje interesy na różnych etapach realizacji:
od produkcji, przez dystrybucję, po marketing. Liczebność redakcji
maleje. Mniejsza liczba pracowników zmuszona jest produkować większą liczbę produktów medialnych. Co więcej – kultura korporacyjna
spowodowała, że dla wielu dziennikarzy normy korporacyjne stały się
nadrzędne wobec innych. Można zadać sobie pytanie, jakie są dalsze
konsekwencje tych działań?
Zacierają się granice między poszczególnymi profilami dziennikarstwa. Główną cechą dziennikarza staje się wszechstronność (umiejętność tworzenia treści tekstowych, dźwiękowych, wideo, fotograficznych),
62 I. Ramonet, s. 127-131.
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wielozadaniowość (zaangażowanie w organizację pracy redakcji).
Skutkiem istnienia korporacyjnego rynku jest również „wszechstronność medialna” dziennikarzy, będąca wynikiem braku stałego zatrudnienia. Muszą oni świadczyć usługi dla bardzo różnie sprofilowanych
redakcji, co najczęściej prowadzi do produkowania skomercjalizowanych treści. Trudno jest też mówić o prawdziwym pluralizmie prasy,
gdy w ramach jednej korporacji istnieje wiele tytułów63. Jak pisze
Jachimowski, współczesny dziennikarz jest osobą pracującą w jednej lub
w kilku redakcjach, wykonującą jedno z wielu zadań: wybór i redagowanie wiadomości, zbieranie materiałów, ich badanie oraz analizowanie,
twórcze pisanie lub przetwarzanie wiadomości, edytowanie wiadomości
w Internecie. Wielozadaniowość redakcji prasowej sprawia, że maleje
jej niezależność od właściciela tytułu.
Wpływ Internetu na zawód dziennikarza prasowego jest faktem.
„Konwergencja, interaktywność, dostosowywanie treści do określonego
medium i odbiorcy, hipertekstualizacja – wszystkie te cechy, połączone
z wykorzystaniem i dostępnością do nowych technologii jako narzędzi
pracy oraz możliwość posługiwania się wszystkimi gatunkami – to podstawowe cechy dziennikarstwa w sieci”64. Jak już wcześniej wspomniano,
nowa technologia nie jest jedyną siłą sprawczą zmian w ekosystemie
mediów, a zatem i w postrzeganiu zawodu dziennikarza. Jachimowski
wyraża przekonanie, że kluczową rolę odgrywa tutaj także konwergencja
kultury. Dzisiejsze społeczeństwo informacyjne ma dostęp do nowych
technologii, co przyczynia się do odmasowienia i atomizacji przekazu.
Indywidualizacja współczesnych społeczeństw stawia pod znakiem
zapytania ich udział w debatach publicznych, integrację społeczną czy
polityczną. Jeśli, jak pisze Jachimowski, demokracja, pluralizm, wolność
wypowiedzi czy społeczeństwo obywatelskie pozostaną nadrzędnymi
63 M. Jachimowski, Wpływ konwergencji na kształtowanie się
przestrzeni medialnej, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Rocznik
Prasoznawczy, Rok VI/2012, Sosnowiec 2012, s. 44.
64 Tamże, s. 52.
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wartościami (co nie jest takie oczywiste) to powinnością dziennikarzy
będzie je wzmacniać. I to jest największe wyzwanie dla tego zawodu.
W przeciwnym razie dziennikarstwo przekształci się w zawód komercyjny65, co wykazała w swojej analizie cytowana wcześniej E. Migaczewska.
Strategie przedsiębiorstw medialnych w obliczu konwergencji obejmują nie tylko zmiany w zawodzie dziennikarza. Listę zjawisk, z którymi będą i już są one konfrontowane, można mnożyć. Należą do nich,
według Mirosława Lakomego, między innymi:
• hiperkonkurencja wynikająca z mnożenia się nadawców,
• mediatyzacja Internetu,
• rywalizacja z konkurencją internetową,
• fragmentaryzacja odbiorców i umocnienie ich pozycji,
• oczekiwanie przez odbiorców zindywidualizowanych przekazów66.
Powyższa lista nie wyczerpuje nowych wyzwań dla przedsiębiorstw
prasowych. Lakomy wskazuje jednak na możliwe do zastosowania strategie, które mogą pomóc im w utrzymaniu pozycji na rynku. Wymienia
wśród nich zdobywanie nowych częstotliwości, multiplikację technicznych środków dotarcia do odbiorcy, budowanie w Internecie społecznościowych grup fanów, wspierających medium i jego produkty, stosowanie formatów schlebiających gustom odbiorców (autor zaznacza jednak,
że należy to robić bardzo ostrożnie, by nie doprowadzić do trywializacji
i tabloidyzacji przekazów, ale nie odpowiada na pytanie, w jaki sposób
tego uniknąć), podejmowanie wszelkich form współpracy pomiędzy
podmiotami potencjalnie lub faktycznie konkurującymi, co umożliwiają im alianse strategiczne (kompetencyjne, integracyjne i addytywne),
stworzenie efektu synergii67.
Bardzo interesujące studium dotyczące konwergencji jako strategii
rozwoju przedsiębiorstw medialnych przedstawia Jan Kreft. Wyraża
65 M. Jachimowski, dz. cyt., s. 53.
66 M. Lakomy, Strategie mediów tradycyjnych w dobie
konwergencji, Nowe Media 1/2010, s. 92.
67 Tamże, s. 93.
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on przekonanie, że konwergencja jest reakcją na zmiany, dokonujące
się na rynku mediów. Wymienia wśród nich spadek czytelnictwa prasy
drukowanej, a w konsekwencji spadek przychodów z reklam oraz zmiany w oczekiwaniach wobec Internetu. Istnieje nadzieja na odzyskanie
utraconego rynku i wpływów finansowych „poprzez dostosowanie się
multimedialnymi treściami do zmieniających się nawyków konsumpcji mediów”68. Konwergencja, jako element strategii przedsiębiorstw
prasowych, ma być realizowana przez dziennikarzy – to dzięki nim
informacje mogą być lepiej rozpowszechniane. Zakłada się jednocześnie, że poziom publikacji ma być wysoki, powinny być one pogłębione,
bardziej lokalne i solidnie weryfikowane. „Konwergencja ma także […]
umożliwiać czerpanie korzyści z jednoczesnego dostarczania informacji
online, poprzez druk i nadawanie tam, gdzie odbiorcy tego chcą”. Jak
jednak podkreśla J. Kreft, istnieje opór ze strony dziennikarzy prasowych we wdrażaniu strategii konwergencji, o czym już wspomniano
wyżej69. Przyczyn należy szukać na wielu płaszczyznach, także w ludzkim lęku przed zmianą. I to jest kolejne wyzwanie, z którym przedsiębiorstwa prasowe będą musiały sobie poradzić.

68 J. Kreft, Problemy z konwergencją, Studia medioznawcze, nr 3 (46),
2011, s. 34-35. Szerzej na temat konwergencji jako strategii rozwoju
firm medialnych pisze autor w swojej publikacji: Ewolucja strategii
transmedialnych korporacji transnarodowych, Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012, s. 158-192.
69 J. Kolodzy, Convergence journalism: Writing and reporting across the news
media, Lanham 2006, s. 63; cyt. za: J. Kreft, Kłopoty z…, s. 35-36.
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Rozdział 2
Cyfryzacja prasy drukowanej we Francji
w świetle raportu Jean-Marie Charona
Wszystkie informacje zawarte w tym rozdziale zaczerpnięte zostały
z Raportu J.-M. Charona, Presse et numérique – L’invention d’un nouvel
écosystème, czerwiec 2015. Raport powstał na zamówienie francuskiej
minister kultury i komunikacji, Fleur Pellerin i jest dostępny na stronie
Ministerstwa Kultury i Komunikacji Republiki Francuskiej70.

2.1. Od pejzażu prasy w stronę ekosystemu

W czerwcu 2015 roku Jean-Marie Charon, jeden z czołowych francuskich socjologów zajmujących się mediami, ekspert w dziedzinie prasy
drukowanej we Francji, opublikował raport pt. Presse et numérique –
L’invention d’un nouvel écosystème (Prasa i cyfryzacja – powstanie nowego ekosytemu), sporządzony na zlecenie minister kultury Francji, Fleur
Pellerin. Jest to cenne i najbardziej aktualne źródło informacji na temat
obecnej sytuacji prasy we Francji – tym cenniejsze, że zawiera częste
porównania z prasą światową.
Pierwsza konstatacja, którą zawiera raport, dotyczy krajobrazu
prasy drukowanej i wydań cyfrowych informacji. Jest on we Francji
niezwykle urozmaicony – autor raportu mówi nawet o wrzeniu na tym
polu. Dotyczy to zarówno wydawców prasy, pure playerów, czyli firm
wyłącznie operujących w Internecie, jak i producentów informacji

70 http://www.culturecommunication.gouv.fr/Ressources/Rapports/
Rapport-Charon-Presse-et-numerique-L-invention-d-un-nouvelecosysteme [dostęp: 1.09.2015]. Tłumaczenie własne.
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i zawartości, startupów71 oraz agencji, które uczestniczą w produkcji
informacji i nadawaniu im odpowiedniej formy. Wszystkie te podmioty
mają jeden cel: poprzez innowacje stworzyć nowy model mediów i informacji, inwestując w to zadanie wszystkie dostępne środki cyfrowe.
Autor zwraca uwagę na dużą aktywność firm typu pure player, których
(tylko w ostatnim okresie) powstało kilkanaście np. CheekMagazine,
Lequatreheures, Ijsberg, Limprévu, Contexte, Brief.me, Hors-serie,
Particité, Factamedia, Readers, Agri-culture, TheConversation,
8èmeétage, Le Zephyr, LesJours, Hexagone, a już pojawiają się kolejne.
We Francji obok uruchamiania przez gazety własnych stron internetowych ta właśnie forma tworzenia informacji jest bardzo popularna i jest
przez specjalistów uważnie obserwowana. To tam ujawniają się nowe
pomysły wydawnicze, nowe formy organizacji, nowe sposoby wynagradzania za zawartość czy też profile twórców innowacji.
Od pojawienia się pierwszych pure playerów informacyjnych w USA
(Salon, Slate) ich przestrzeń wydawnicza była zawsze ograniczona.
Francja poszła w tym ograniczeniu jeszcze o krok dalej – wprowadziła bardzo precyzyjnie zakreślone obszary: informacje specjalistyczne,
konkretne formy dziennikarskie czy wreszcie ściśle określony odbiorca nowego medium. I tak „Ijsberg” i „8e-etage” zajmują się tematyką
międzynarodową, „Contexte” instytucjami europejskimi i procedurami
podejmowania w nich decyzji, „Hors-série”, „Cheekmagazine”, „Agriculture” – wszystkie trzy zajmują się kulturą, pierwszy pod kątem spędzania wolnego czasu, drugi kulturą kobiet i dla kobiet, trzeci kulturą
na obszarach wiejskich. „Lequatreheures” zamieszcza każdego miesiąca
reportaż, „Limprevu” inwestuje w data journalism, „Brief.me” i „Reader”
zajmują się identyfikowaniem źródeł wartościowych treści (stron,
blogów, mediów społecznościowych) i tworzą zbiory najciekawszych
71 Gdy będzie mowa o przedsiębiorstwach pure player przyjęto
zapis nazwy antykwą, a gdy mowa będzie o tytule medium, często
takim samym, jak nazwa przedsiębiorstwa, przyjęto zapis nazwy
antykwą w cudzysłowie. Ta sama zasada dotyczy startupów.
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tekstów o określonej tematyce. „Cheekmagazine”, „Lequatreheures” czy
„Ijsberg” zamierzają prezentować informację powolną (slow), długie formy dziennikarskie i narrację multimedialną. Wszyscy wybierają swoich
odbiorców precyzyjnie: dla „Cheekmagazine” są to kobiety pokolenia Y,
„Particite” zwraca się do mieszkańców Grenoble, „TheConversation”
opiera się na ekspertach – naukowcach i badaczach uniwersyteckich,
więc kieruje się w stronę odbiorcy wykształconego, „Brief.me” jest adresowany do bardzo aktywnych użytkowników, którzy nie mają czasu
szukać informacji w wielu źródłach. „Agri-culture” stara się połączyć
i skłonić do dialogu rolników i osoby, które wybrały życie na wsi.
W przeważającej liczbie szefowie tych firm i ich pracownicy są ludźmi bardzo młodymi, mają między dwadzieścia pięć a trzydzieści lat,
choć są też wśród nich dojrzali dziennikarze, którzy starają się wykorzystać swoje dotychczasowe doświadczenie dziennikarskie lub próbują
przetrwać po kryzysie tradycyjnych gazet, z których się wywodzą. Wiele
z tych firm wybrało crowdfunding jako źródło finansowania. W większości przypadków są to środki zebrane wśród rodziny i przyjaciół, w wysokości najwyżej kilku tysięcy euro, które mogą być uzupełnione specjalistycznymi funduszami. Co trzeba podkreślić, ekipy tych firm zwykle nie
zwlekają z wprowadzaniem innowacyjnych eksperymentów wydawniczych, edytorskich. Poza bardzo nielicznymi przypadkami („Lesjours”
zatrudnia 20 osób) firmy te opierają się na pracy kilku osób, czasem
zatrudnionych na pół etatu („Limprévu”) – najczęściej korzystają z pracy freelancerów lub wolontariuszy. Rzadko liczą na finansowanie przez
reklamy – często wprowadzają opłaty i prenumeratę za korzystanie z ich
zawartości („Brief.me”, „Contexte”, „Lequatreheures”). Wiele stron pure
player ma ofertę bezpłatną i płatną równocześnie. „Cheekmagazine” jest
wyjątkiem i pozostaje bezpłatna. „TheConversation”, współpracując z naukowcami i badaczami (co pozwala rozwijać interesujący dla obu stron
międzynarodowy wymiar współpracy), korzysta ze wsparcia finansowego środowiska uniwersyteckiego i instytucji badawczych. Twórcy tych
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małych firm mają świadomość ich ulotności, czy to z powodu nietrafienia w gust odbiorców, czy to z powodu braku środków do finansowania. Jednak to ich nie zniechęca. Motywacja do tej aktywności nie jest
związana z nadzieją na duży zysk. Opiera się na wyzwaniu, rzuconemu
określonej formie wydawniczej, na pragnieniu uczestniczenia we wspólnym doświadczeniu oraz na budowaniu osobistego, zawodowego, swego
rodzaju „personal branding”72.
Pierwsze firmy pure player pojawiły się we Francji dziesięć lat
po Salon i Slate w USA. W Niemczech i Hiszpanii nieliczne inicjatywy
zakończyły się niepowodzeniami.
Rue89 stworzyła grupa dziennikarzy, w większości byłych szefów
z dziennika „Libération”. Redakcja koncentruje się na dwojakiej tematyce: z jednej strony na analizie informacji, które pojawiły się już na stronach innych gazet w sieci, z drugiej na uczestnictwie. Istnieją „trzy kręgi”
współpracowników, którzy produkują zawartość: dziennikarze, eksperci,
internauci. Każdy dziennikarz odpowiada na komentarze do swojego
artykułu. Co tydzień organizowana jest otwarta konferencja redakcji. Dostęp do zawartości jest bezpłatny. Kilka miesięcy po powstaniu
„Rue89” Daniel Schneidermann stworzył „Arrêtsurimages”.
W roku 2008 pojawił się „Médiapart”, który otwiera dostęp do swoich informacji, skoncentrowanych na śledztwach dziennikarskich,
po opłaceniu prenumeraty. Artykuły są długie. Nie ma reklam. W redakcji pracują doświadczeni dziennikarze zawodowi: byli szefowie z „Le
Monde” czy z „Libération”. Po nich pojawia się długa lista ogólnokrajowych lub lokalnych stron, niezależnych lub powstałych z inicjatywy
mediów: „LePost”, „Bakchich”, „Slate”, „Atlantico”, „Owni”, „Streetpresse”,
„Aqui.fr”, „Dijonscope”, „Carré d’info”, „Marsactu” i inne. Szybko poniosły porażkę „LePost”, „Owni”, „Dijonscope”, „Carré d’info”, „Marsactu”.
72 David-Pierre Dieudonné, Le « personal branding », la presse
et le journalisme [w:] Le journalisme en questions, L’Harmattan,
2014, cyt. za: J.-M. Charon, dz. cyt., s. 18.
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Pozostałe zostały wchłonięte przez grupy prasowe, które chcą poszerzyć swój zasięg: „Rue89” przez Grupę Nouvel Observateur, „GrandRouen” przez 76Actu należące do PubliHebdos. Jednak przez cały czas
powstają nowe firmy: LePlus, stworzone przez „Le Nouvel Observateur”,
wersja francuska „HuffingtonPost” przez „Le Monde”, „76Actu” przez
Publihebdos i inne.
Wymiar międzynarodowy osiągnęły firmy francuskie, oparte na amerykańskich serwisach „Slate” i „HuffingtonPost”. We wrześniu 2015 roku
została otwarta francuska wersja „TheConversation”, która ma już mutację australijską, amerykańską, angielską i afrykańską. Te małe firmy
pure player stale się rozwijają – Rue89 zaangażowała się w szkolenia
dla dziennikarzy, Streetpress również stworzył swoją szkołę, angażuje
się w tworzenie inkubatora.
W kwestii informacji jedni zawężają pole, inni przeciwnie, poszerzają je. „Médiapart” na przykład dywersyfikuje zawartość przez dodanie
wideo i książek, „Slate” zwraca się w kierunku odbiorców afrykańskich,
„Rue89” specjalizuje się w tematyce high-tech wewnątrz oferty cyfrowej
„L’Obs”. I wreszcie wspomnieć trzeba, że nowe pokolenie firm pure player
wspólnie stworzyło przestrzeń zawodową i przedsiębiorczą w formie
SPIIL10, Syndicat de la Presse Indépendante d’Information en Ligne
(Związek Informacyjnej Prasy Niezależnej online). Jest to coś więcej
niż klasyczny związek zawodowy – to miejsce wymiany doświadczeń
zarówno co do stosowanych praktyk, jak i form organizacji oraz modeli
biznesowych. Co roku na jesieni organizują Dni SPIIL z warsztatami,
tworzą też fora dyskusyjne dla nowych firm lub dla chętnych do założenia swojej firmy pure player. Deklarują, że są o wiele bardziej solidarni
między sobą, niż to było w przypadku dotychczasowych prasowych
organizacji zawodowych.
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2.2. Transformacja wewnątrz francuskich

przedsiębiorstw prasowych
Przez ponad dziesięć ostatnich lat wydawnictwa gazet drukowanych
uległy we Francji diametralnej zmianie. Jedne szybciej, inne wolniej– ale
wszystkie podlegają zmianom, związanym z nadejściem cyfryzacji i nowych technologii. Redakcje są zmuszone eksperymentować i podejmować coraz to nowe inicjatywy na wszystkich nośnikach: na smartfonach,
na tabletach, komputerach i na papierze. Raport Charona nie podejmuje
analizy poczynań poszczególnych przedsiębiorstw prasowych, wskazuje jedynie na ogólne trendy. W ostatniej części pracy podejmuję próbę
bardziej szczegółowej analizy przypadku grupy SIPA/Ouest-France,
wydawcy regionalnego dziennika „Ouest-France”, numeru 1 pod względem sprzedaży (750 tys. egzemplarzy dziennie) na rynku francuskich
dzienników od 1972 roku.
Pierwszym przykładem eksperymentów wydawniczych, podejmowanych obecnie (poza klasycznymi suplementami) przez przedsiębiorstwa prasy drukowanej, są wydania specjalne, takie jak „M le magazine”
w „Le Monde”, a w prasie regionalnej i magazynowej tzw. hors-séries,
najczęściej w formie książek, bardzo starannie wydawanych albumów,
za które odbiorca musi zapłacić niewielką kwotę, i które są oferowane
wraz z wersją papierową. W cyfrowych zaś wydaniach powstają nowe
formy, dla każdego nośnika inne i do niego dopasowane. Inspirując
się „LaPresse+”, kanadyjskim dziennikiem współpracującym z Apple,
wiele francuskich dzienników wprowadziło wersje poranne dziennika na smatfony („Le Monde”) i wieczorną wersję na tablety („OuestFrance”, „Sud-Ouest”, „L’Obs”). Poza wprowadzeniem oryginalnej zawartości i form prezentacji, właściwych dla nośników cyfrowych, w tych
wydaniach redakcje testują również ton i styl, które z założenia mają się
różnić od wersji papierowej i wydania internetowego.
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Pojawiają się nowe ekipy specjalistów z dziedzin do tej pory nieobecnych w redakcjach: „dekoderzy” (décodeurs) w „Le Monde”, „odtruci”
(désintox) w „Libération”. W „Le Monde” przejęli oni też serwis live,
aktywny, gdy mają miejsce ważne wydarzenia. Również data journalism zajmuje coraz więcej miejsca w redakcjach. Filmy dokumentalne
w sieci lub newsgame są już rzadsze i zazwyczaj publikowane z napisami. Zbieranie zawartości z innych mediów i układanie z nich kolekcji
artykułów o określonej tematyce nie jest rzadkością. Cyfryzacja daje też
możliwość wyjścia określonej publikacji poza obszar jej zwyczajowego
prezentowania. „Le Monde” np. korzysta z Fonds Google, aby testować
swoje wydanie, skierowane do odbiorców w państwach Afryki73.
Rozwój nowych struktur organizacyjnych
w przedsiębiorstwach prasowych
Przedsiębiorstwa francuskie w większości niewłaściwie oceniły tempo zmian, niesionych przez cyfryzację w zakresie organizacji. Podczas
gdy firmy pure player skupiły się na inwestowaniu w tworzenie silnych
platform technologicznych, prasa drukowana zachowywała rezerwę
wobec nowych technologii. W 2015 roku już większość redakcji wykorzystuje wszystkie nośniki cyfrowe, pozwalające publikować tekst
i zdjęcia, ale również dźwięk oraz wideo. Jednak dla większości z nich
73 Na początku 2013 roku wydawcy prasy we Francji oskarżyli Google
o nieuczciwe zarabianie na ich pracy, a mianowicie na wykorzystywaniu
informacji gromadzonych przez prasę francuską przez Google News,
amerykańskiego giganta dostarczającego artykuły prasy światowej.
Po wielu negocjacjach Google zgodził się na wyasygnowanie 60 milionów
euro w ciągu trzech lat na wsparcie innowacji w prasie francuskiej.
Do Funduszu Google na Cyfrową Innowację Prasy (FINP) oraz
do Stowarzyszenia Prasy Informacyjnej i Ogólnej (APIG) wpłynęło
39 projektów, z których wyselekcjonowano 23. Fundusz finansuje
maksimum 60% kosztów zgłoszonego projektu. Afryka jest dla
Francji i mediów francuskich obszarem szczególnego zainteresowania,
ze względu na bogatą i niejednokrotnie trudną przeszłość kolonialną.
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pozostaje jeszcze problem przemyślenia zmiany przestrzeni, w jakiej
pracują dziennikarze i redakcje. Jest to potrzeba stworzenia nowego
typu newsroomu, w którym pracować będą mogły wszystkie redakcje,
wszyscy dziennikarze dla wszystkich nośników, które tytuł eksploatuje:
papieru, smartfonu, tabletu, komputera, a w przyszłości zapewne także
nowych urządzeń. Konieczne będzie również stworzenie w przestrzeni
newsroomu studia telewizyjnego dla produkcji wideo, masowo stosowanych na nośnikach cyfrowych gazet.

2.3. Nowe formy organizacji

przedsiębiorstw prasowych
Ostatnie dziesięciolecie w przedsiębiorstwach, wydających prasę
codzienną oraz magazynową, naznaczyły ograniczenia w zatrudnieniu, wprowadzane przez tzw. plans sociaux (plany socjalne, najczęściej
są to negocjowane ze związkami zawodowymi plany wcześniejszych
emerytur). Równolegle firmy są zmuszone do przeformułowania organizacyjnego, z powodu obecności na wielu nośnikach równocześnie
– w tym przede wszystkim na nośnikach cyfrowych. Pierwszym etapem była tzw. „fuzja” dziennikarzy prasowych i cyfrowych. Ten etap
we Francji – jak twierdzi Jean-Marie Charon – będzie dłuższy i trudniejszy niż w wielu innych krajach. „Le Monde”, w którym już dokonano
ujednolicenia statusu dziennikarzy prasowych i cyfrowych, pozostaje
w nielicznej grupie przedsiębiorstw, stanowiących wyjątki od tej reguły.
Następnym etapem, który we Francji jest na razie w fazie analiz
i prób, jest konieczność zastosowania innej chronologii produkcji informacji, czyli oddania priorytetu czasowego na rzecz produkcji informacji na nośniki cyfrowe – digital first. Tylko mała część z tej produkcji
ma być później selekcjonowana, by po opracowaniu trafić do wersji
papierowej. Wyzwaniem dla gazet, a już na pewno dla dzienników, jest
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wprowadzenie całodobowej produkcji informacji. Ekipy dziennikarzy
francuskich mogą współpracować z ekipami z innych kontynentów, jak
to robią obecnie „Guardian” i „Le Monde”. W redakcjach gazet regionalnych cykl produkcji także powinien być dwudziestoczterogodzinny,
z zapewnieniem aktywności sieci lokalnych korespondentów w jak najkrótszym czasie. Poza tymi cyklami 24/24 gazety rozwijają dodatkowe
formy dziennikarskie, które jednak wymagają nowych kompetencji.
Są to materiały wideo, fact checking, data journalism, udział odbiorców
itp., które prowadzą do tworzenia tzw. pôles – nowych pól (obszarów),
ale i zespołów redakcyjnych, podejmujących specyficzne aktywności.
W dzienniku regionalnym „Ouest-France”, który w dalszej części
będzie analizowany, widać to w zastosowaniu szczególnego zaplecza
organizacyjnego dla dziennikarzy. Do każdej agencji departamentalnej przydzielony jest na przykład jeden asystent multimedialny. Innym
sposobem jest tzw. koncepcja DMA, czyli Dernière Minute d’Actualité
– pilna wiadomość, natychmiast wysyłana do siedziby głównej dziennika w Rennes, aby mogła być przejęta przez wszystkie edycje cyfrowe
wydawnictwa.
Każdy z tych zespołów ma inne zadanie (lub grupę zadań) uzupełniających, jak na przykład „Les Décodeurs” w „Le Monde”. Jest to osobna strona internetowa dziennika, na której dziennikarze „dekodują” dla
odbiorców aktualne wydarzenia z kraju i ze świata. Inaczej mówiąc – jest
to fact checking, czyli forma dziennikarstwa, polegająca na opracowywaniu bieżących tematów na podstawie faktów. Takie zespoły pracują według własnego rytmu, a cała redakcja jest zorganizowana według logiki
pól/zespołów. Działania te cechuje ciągłe eksperymentowanie. To jest
obecnie najważniejsza cecha przedsiębiorstw prasowych we Francji:
eksperymentowanie, poszukiwanie modelu ekonomicznego i organizacyjnego. To implikuje konieczność zorganizowania (co obecnie stara
się wprowadzić wiele francuskich przedsiębiorstw) wyspecjalizowanych
ekip: badawczych, rozwojowych i doświadczalnych. Nazwano je labs,
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skrót od laboratoirs (laboratoria). Na przykład L’Amaury Lab jest inkubatorem, jego zadaniem jest opieka nad startupami, które grupa Amaury
wybrała do współpracy.
„Ouest-France” stosuje podobne podejście, ale nie nazywa go laboratorium. W poszukiwaniu zawartości dla młodego odbiorcy współpracuje z licealistami, aby rozwijać swój eksperymentalny projekt wydawniczy,
którym jest strona internetowa „Jactive”, podpięta do strony dziennika
„ouest-france.fr”. Wewnątrz przedsiębiorstwa Ouest-France traktuje się
jako lab wieczorne wydanie dziennika „Édition du soir”, o czym będzie
jeszcze mowa.
Czasem bardzo radykalne wybory w kwestii eksperymentu prowadzą do uprzywilejowania formy pure player, całkiem autonomicznej
zarówno pod względem treści, jak i organizacji. Tak było w przypadku
„Le Monde”, który stworzył „LePoste”. Po jego porażce „Le Monde” powołał do życia francuską wersję „HuffingtonPost”. L’Obs zakupił „Rue89”
i wystartował z „LePlus”.
Grupa lokalnych tygodników Publihebdos stworzyła „76Actu”,
pure player o profilu faits divers. Po jego sukcesie stworzono „14Actu”.
Publihebdos jest filią tygodników lokalnych grupy SIPA/Ouest-France.
Miesięcznik „Alternatives économiques” – w oparciu o fundusze
Google stworzył „Alterecoplus”, który funkcjonuje w rytmie codziennym. „17 Amaury Lab” niedawno wyselekcjonował cztery startupy,
które będą dla niego pracowały przez rok. Są to Current, Glory4Gamers,
Nunki, Ownpage, które specjalizują się w wyszukiwaniu informacji
na portalach społecznościowych, personalizacji ofert dla odbiorców
itp. Stworzone innowacje będą następnie testowane na stronach internetowych „Le Parisien” i „L’Équipe”, należących do grupy Amaury.
W październiku 2015 roku „Le Parisien” został zakupiony przez grupę
przemysłową LVMH.
Poza innowacjami na nośnikach cyfrowych istnieją również zabiegi,
zmierzające do zmian w wersjach papierowych. Szczególnie wyraźnie
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jest to widoczne w prasie magazynowej i tworzeniu nowych tytułów.
Dla niektórych nośnik drukowany jest bardzo istotny, a nawet jedyny.
Tak jest w przypadku mooks. Jest to rodzaj hybrydy między magazynem
a książką, najczęściej zawierającą długie reportaże, pogłębione dziennikarskie śledztwa. Publikacje te wzbogaca się o rysunki, zdjęcia, komiksy.
Pionierem tej formy we Francji jest „XXI”, a jego sukces przyciągnął
do niej innych, na przykład „Six mois” i „Usbek & Rica”.
Należy zaznaczyć, że prasa magazynowa była zawsze najliczniej reprezentowana na francuskim rynku mediów, już od lat 70. ubiegłego
wieku. Choć obecnie nie ma tak dobrej koniunktury dla rozwoju nowych tytułów, trzy duże grupy przyjęły rolę stymulatorów w tej dziedzinie. Są to: Lagardère, Prisma presse oraz Mondadori. To nowe pokolenie
magazynów wchodzi na rynek w sytuacji, gdy wersje drukowane i cyfrowe już się uzupełniają. Ich celem nie jest już nakład masowy, aby przyciągnąć reklamę (niektóre z nich, jak mooks wydawane przez Les Arènes,
wręcz rezygnują z reklamy). Ich priorytetem staje się natomiast rozwijanie społeczności wiernych czytelników, podejmowanie oryginalnych
tematów w pięknej formie wydawniczej. Wśród tych przedsiębiorstw
są zarówno historyczne grupy, takie jak Prisma média czy Bayard presse,
jak i nowe, na przykład So Presse. Wśród tych nowych tytułów należy
odnotować „Flow”, „As you Like”, wydania specjalne „Géo”, wspomniane
wcześniej mooks „Usbek et Rica” czy „XXI” i „Six mois”, stworzone przez
Les Arènes (którego pierwotną aktywnością było wydawanie książek).
So presse, tworzone przez zespół trzydziestolatków, rozwija wachlarz
tytułów o oryginalnej formie i treści: „So Foot”, „So film” czy „Society”.
Warto również odnotować inne tytuły prasy magazynowej: „Causette”,
„Snatch”, „Schnock”, „Silex”, wydawane przez niezależnych wydawców.
Wymogi, jakie stawia przed przedsiębiorstwami prasowymi cyfryzacja, sprawiają, że w sposób nieunikniony konieczne jest wprowadzenie
do redakcji nowych i bardzo specjalistycznych kompetencji w zakresie dziennikarstwa: gromadzenia danych, designu, grafiki, statystyki,
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rozwoju informatycznego itp. Wprowadzenie ich wszystkich jest trudne,
szczególnie wobec braku nowych modeli ekonomicznych i nieskuteczności dotychczasowych. Pojawiło się więc i rozwija nowe środowisko
startupów, agencji i innych form organizacyjnych, które będą mogły
świadczyć te specjalistyczne usługi. Zaznaczyć trzeba, że nie świadczą
one usług jedynie przedsiębiorstwom prasowym – często ich dochody
i innowacje są wynikiem zamówień, składanych przez instytucje publiczne, organizacje pozarządowe czy wielkie marki handlowe. Charon
przywołuje przykład Reutersa (s. 25 raportu), który odnotowuje jedynie
6 do 7% swoich obrotów jako pochodzące z sektora mediów.
2.3.1. Startupy zawartości

Większość z nich charakteryzuje się lekką i płynną strukturą organizacyjną oraz przenikaniem się różnych kompetencji, które do tej pory
razem nie występowały: dziennikarzy, grafików, specjalistów od statystyki, lingwistów, specjalistów od baz danych, inżynierów informatyków,
konstruktorów. Największe z tych firm składają się z kilkunastu osób
(Syllabs i Ask media). The Pixel Hunt opiera się na osobie szefa-założyciela, który w zależności od projektu komponuje ad hoc ekipę. Wśród
tych francuskich startupów można wyodrębnić określone specjalności:
• data journalism (wedodata, Ask média, Dataveyes),
• newsgame (The Pixel hunt),
• strony www o profilu dokumentalnym (Narrative.info),
• identyfikacja trendów na portalach społecznościowych
(TrendsBoard),
• automatyczne generowanie tekstów informacyjnych (Syllabs),
• rozwój informatyczny zaadaptowany do informacji
(Journalisme++, CosaVostra, GotoandBuzz),
• dostarczanie filmów wideo (Médiabong).
Jak podkreśla Charon, lista ta jest niekompletna, a samo zjawisko
(choć ma duży potencjał) – niestałe, bo twórcy startupów, zmieniając
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swoje pola zainteresowań, tworzą wciąż nowe. Odwrotną tendencję
odnotowuje się w największych redakcjach lub w takich, które chcą
inwestować w trwałość w dziedzinach typu data journalism, fact checking itp. Integrują więc w swoje struktury te nowe specjalności, tak jak
to zrobiły GB Trinity médias, tworząc stronę internetową „UsVsTh3m.
com”, która łączy nowe kompetencje w zakresie newsgame.
We Francji Ask média proponuje swoim klientom wymiar „pedagogiczny” i „towarzyszenia” (korzysta z tej oferty np. „Paris Match”).
Startup w zakresie data journalism integruje i prowadzi transfer kompetencji na stałe. Jego rolą jest prowadzenie badań, doświadczeń w zakresie wdrażania innowacji oraz prowadzenie innowacyjnych projektów.
Przy okazji rozważań na temat startupów zawartości, Charon wspomina również o 250 agencjach informacyjnych (w tym o największej AFP), które odczuwają boleśnie cyfryzację i jej konsekwencje.
Najmocniej kryzys dotknął agencje fotograficzne, których dochody
bardzo zmalały z powodu wykorzystywania przez media drukowane
fotografii amatorskiej. AFP posiada środki na zmianę używanych narzędzi, będąc największym na rynku podmiotem o wymiarze międzynarodowym. Obecnie umożliwia każdemu dziennikarzowi produkowanie
dowolnej formy informacji (tekst, wideo, zdjęcie) na wszystkie nośniki.
W grudniu 2014 roku wraz „Le Numa” rozpoczęła mający trwać
sześć miesięcy projekt, którego celem było testowanie nowych form
i nowych usług, w tym udostępnienia bazy danych na podstawie swoich
archiwów z pięćdziesięciu lat. Agencja utworzyła również zespół badań
i rozwoju, rodzaj laboratorium medialnego, w skład którego włączeni
zostali inżynierowie i dziennikarze. Prowadzi też blog, którego celem
jest z jednej strony tłumaczenie, w jaki sposób produkuje się informacje,
z drugiej zaś ułatwienie uczenia się relacji z odbiorcami. Blog pozwala
również sondować (głównie na portalach społecznościowych) reakcje
internautów na produkty AFP.
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W przedsiębiorstwach prasowych, produkujących informację, startupy są obecne coraz liczniej, wykorzystując rozmaite modele biznesowe.
Jednym z nich jest crowdfunding, wspólne finansowanie projektów,
innym włączanie reklamowych filmów wideo w różne konteksty redakcyjne. Inne startupy specjalizują się w komercjalizacji zawartości amatorskiej. Tworzą też platformy, na których umożliwiają płatny dostęp
do pojedynczych artykułów.
Obszar crowdfundingu jest obecnie dobrze rozwinięty i wiele startupów weszło dzięki niemu we współpracę z przedsiębiorstwami prasowymi, np. Ulule, Kisskissbankbank czy Jaimelinfo. Rozwój nowego
ekosystemu, wynikający z połączenia świata prasy i cyfryzacji, spowodował pojawienie się i mnożenie partnerstwa dawnych i nowych mediów.
Należy jednak podkreślić, że swój rozwój nowopowstające firmy
zawdzięczają nie tyle mediom, co instytucjom publicznym, stowarzyszeniom, organizacjom pozarządowym i nierzadko wielkim markom
handlowym, a udział, jaki prasa i wydawcy cyfrowi informacji zajmują
w strukturze ich dochodów jest często marginalny i pojawiający się
jedynie okazjonalnie. Tradycyjne przedsiębiorstwa prasowe nie mają
bowiem wystarczających środków na rozwój innowacyjnych projektów.
Bardziej atrakcyjni dla startupów są nadawcy telewizyjni, którzy dysponują środkami na finansowanie eksperymentalnych produkcji. Są wśród
nich „Arte”, „France Télévision” czy „Canal+”. Istnieje zatem ryzyko,
że startupy odwrócą się od papierowej i cyfrowej prasy informacyjnej.
Jak twierdzi Charon, media informacyjne potrzebują pomocy w postaci
dofinansowania przez państwo procesów innowacyjnych, która pozwoliłaby na zbliżenie się tych dwóch światów.
2.3.2. Pure playery zawartości

Są wśród nich firmy: CCM Benchmark, AuFéminin, Meltygroup,
Webedia, Zoomon i inne. Zajmują poważne miejsce na rynku oferty wydawniczej i usług dla internautów. Przestrzeń, którą zajęły, jest
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styczna ze światem informacji, albo wręcz bezpośrednio się w nim
mieści. I chociaż wybrały formę działalności, dzięki której sytuują się
poza statusem prawnym, obowiązującym wydawców prasy, skupiają
w jednej lub kilku własnych markach liczbę odbiorców równą (a często większą) największym stronom prasy online. Tak jest w przypadku
„CommentCaMarche”, „Linternaute” czy „Marmiton”. Jak podaje Charon
za Mediametrie/NetRatings, w grudniu 2014 roku „CCM” miało 10 mln
97 tys. wejść na stronę, „Marmiton” 9 mln 689 tys., a „Linternaute”
9 mln 353 tys., podczas gdy dziennik „Le Figaro”, pierwszy wydawca
prasy online odnotował wówczas 9 mln 36 tys. wejść.
W swoim raporcie Charon zauważa wiele cech wspólnych dla tych
firm, mimo występujących między nimi różnic w zakresie podejmowanej tematyki, profilu odbiorcy itd.:
• Koncentracja na użytkowniku: user centric, czyli użytkownik
znajduje się w sercu projektu, zawartość odpowiada na potrzeby i zainteresowania użytkowników. Dla osiągnięcia tego celu
ekipy są szkolone, aby produkować personalizowaną zawartość
według wyznaczonego kryterium. Mają do dyspozycji narzędzia
i metodologię analizy oczekiwań w czasie realnym, mają środki,
aby docierać precyzyjnie do internautów zainteresowanych konkretnym tematem i wiele innych.
• Tworzenie na skalę masową i ułatwianie wejścia nowym serwisom z informacjami i różnymi usługami wydawniczymi poprzez
znajomość oczekiwań konkretnych odbiorów.
• Upraszczanie organizacji pure playerów dzięki rozwojowi platform technicznych. Alexandre Malsch (Meltygroup) mówi
o ¼ personelu składającego się z programistów. Rzeczywiście,
platformy techniczne, nabierają ogromnego znaczenia w strukturze organizacyjnej redakcji, zrzeszają dziesiątki programistów
i informatyków. Prezes Webedia Véronique Morali oświadczyła
podczas konferencji EchosEvents 27 listopada 2014, że grupa
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na 450 zatrudnionych zatrudnia 150 inżynierów i programistów.
Zarządzający tymi pure playerami niepokoją się już, że brakuje
im ludzi z określonymi specjalizacjami, obserwuje się poważny
wzrost ich wynagrodzenia oraz konkurencyjność tych firm (pod
względem wysokości zarobków) wobec innych przedsiębiorstw,
zatrudniających takich specjalistów, np. agencji reklamowych,
dużych marek handlowych, i to na poziomie międzynarodowym.
Webedia skarży się na spowolnienie swojego rozwoju zarówno
we Francji, jak i na arenie międzynarodowej, właśnie z powodu
deficytu specjalistów.
• Sytuowanie się tych firm poza ramami prawnymi i socjalnymi
przedsiębiorstw medialnych. Głównie chodzi o status dziennikarzy. W firmach tych wymaga się od dziennikarzy dużej zwinności i wielofunkcyjności. Są traktowani jako redagujący teksty
i operujący zawartością. Ci ostatni, poza opracowaniem samej
informacji muszą jeszcze podejmować analizę zamówienia tej
informacji oraz jej reklamę. Krytyce poddawane są zarobki tych
pracowników, szczególnie w sytuacji, gdy własność tych firm ciągle ulega zmianie. Powszechnie stosuje się wobec nich Convention
collective Syntec, Państwową Konwencję Zbiorową stosowaną dla
personelu biur technicznych, inżynierów i doradców74.
• Umiejętność i możliwość mobilizowania dużego kapitału, dochodzącego do dziesiątków milionów euro, przez grupy tych firm (np.
Meltygroup). Często ich właściciele wywodzą się z branż i gałęzi
bardzo dalekich od branży wydawniczej. Konsekwencją ich zdolności i przedsiębiorczości jest często ich wykup przez gigantów
medialnych, takich jak Lagardère („Doctissimo”) czy Springer
(„Auféminin”).

74 http://www.syntec.fr/1-federation-syntec/128-negociationcollective/154-convention-collective.aspx, [dostęp: 24.09.2015].

Jak połączyć różne światy w jeden ekosystem?

71

Z pewnością – przewidywanie wielkich korzyści w tym sektorze
sprawia, że wiele grup spoza świata mediów wchodzi na ten rynek.
Pages Jaunes, katalog branżowy (i książki telefoniczne) weszło z pure
playerem ZoomOn, numerem 1 wśród mediów lokalnych na Facebooku
(37 miast, 500 tys. fanów w 2012, pierwszym roku funkcjonowania).

2.4. Jak połączyć różne światy

w jeden ekosystem?
Uwagę zwraca niezwykła mobilność pracowników między ogromną liczbą firm związanych z mediami, czy to pure playerów, czy też
struktur łączonych. Pojęcie ekosystemu umożliwia objęcie priorytetem
wszystkiego, co prowadzi do stymulowania i faworyzowania nowych
rozwiązań, pozwala na finansowanie innowacji i eksperymentowanie,
bez oglądania się na rozwiązania właściwe dla wczorajszej prasy. Jak
zauważa Charon, oferta prasy online ujawnia dużą aktywność przedsiębiorstw w poszukiwaniu nowych form redakcyjnych. Pisanie należy teraz rozumieć szerzej, jako wszelkie formy narracji, które muszą
integrować i tekst, i obraz, i dźwięk, i wideo, i łącza do innych stron.
Laboratorium nowego sposobu pisania sytuuje się w sposób oczywisty
najpierw w świecie cyfrowym.
Charon wyróżnia dwa sposoby pisania, wynikające z metodologii
opracowywania informacji: natychmiastowe i odroczone w czasie.
Według niego formy opracowywania informacji online natychmiast
po ich zdobyciu nie są nowe. Łączą one tekst z dźwiękiem, wideo, zdjęciami i linkami do innych stron. Autor raportu zwraca uwagę na formy
bardziej aktualne lub związane z wyjątkowymi wydarzeniami. Pierwsza
z nich to relacje na żywo, live, druga to poszukiwanie informacji poprzez śledzenie trendów, obecnych na portalach społecznościowych.
Relacje na żywo pojawiły się we Francji pod koniec pierwszej dekady
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XXI w. podczas fali protestów społecznych. W czasie kampanii prezydenckiej w 2012 roku sięgano często po tę formę przekazu podczas relacjonowania debat telewizyjnych. Apogeum wykorzystywania relacji live
nastąpiło w styczniu 2015 roku, podczas zamachów (m. in. na redakcję
„Charlie Hebdo”). Lemonde.fr relacjonował je od 7 do 12 stycznia przez
24 godziny na dobę. Zasadą relacji na żywo jest obecnie gromadzenie
specjalistów z różnych działów redakcji, przy równoczesnym odpowiadaniu na pytania internautów, z możliwością zamieszczania ich
komentarzy oraz komentarzy zewnętrznych ekspertów. Dla redakcji
jest to technicznie trudne wyzwanie, natomiast dla odbiorców bardzo
atrakcyjne. W okresie zamachów w Paryżu lemonde.fr notował chwilami do 700 tys. wejść jednocześnie.
Jeśli chodzi o wychwytywanie trendów na portalach społecznościowych, to – jak zauważa Charon – rozwój tej formy zapoczątkowano
w USA i w Irlandii. Taki profil działalności przyjęło bardzo wiele startupów, ale też wiele redakcji włącza go do swojej aktywności redakcyjnej
jako nową specjalność dziennikarską (np. „HuffingtonPost”). Rysują
się tu dwie opcje: w pierwszej dziennikarze wyszukują trendy osobiście, w drugiej konstruuje się narzędzia techniczne, które przeszukują
portale społecznościowe.
W poszukiwaniu nowych sposobów pisania odroczonego w czasie, które wynika z redakcyjnej polityki wydawania tekstów starannie
opracowanych pod każdym względem, stosuje się rozmaite wzorce.
Punktem wyjścia jest za każdym razem zbadanie poziomu zjawiska
przesytu informacji u odbiorców. W celu przyciągnięcia uwagi odbiorców jest atrakcyjne połączenie tekstu, dźwięku, wideo, obrazu, linków
oraz równoczesne umieszczenie w nim już to gier, już to analizy danych,
już to dokumentacji, choć czasem polega to na zwykłej selekcji informacji. W poszukiwaniu nowych form pisania najważniejsze pozostają
dwa wyzwania: pierwsze to zapewnienie atrakcyjnej zawartości, która
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przyciągnie większą liczbę odbiorców oraz skłonienia ich do lojalności, drugie to wpływy finansowe dzięki prenumeracie i sprzedaży
jednostkowej.
Charon przywołuje jeszcze inne formy pisania. Jest nią slow information, która koncentruje się na długim procesie tworzenia obszernej
objętościowo zawartości. Od 2008 roku „Médiapart” uczynił z tego
swój atut, zamieszczając na swojej stronie długie reportaże, podobnie
jak „Lequatreheures”, „XXI” czy „Society”.
Następną formą jest content curation lub data curation, czyli wybieranie przez redakcję z zalewu informacji tych, które są znaczące lub które
dotyczą jednego tematu (np. „Brief.me” i „Reader”).
Trzecia forma to weryfikacja, czyli fact checking. Redakcja
ma na celu dokładniejsze przyjrzenie się pewnym danym, wywiadom,
oświadczeniom i zweryfikowanie faktów oraz liczb. We Francji ta metoda narodziła się w redakcjach gazet codziennych. Tak działa blog
„Décodeurs” na stronie lemonde.fr, z kolei dziennik „Libération” podjął
współpracę w tym zakresie z programem telewizyjnym na kanale „Arte”,
tworząc „Désintox”.
Kolejną metodą produkcji zawartości jest data journalism i data
visualisation. Polega ona na zbieraniu danych (w tym statystycznych),
ich katalogowaniu oraz analizie i interpretacji. We Francji pionierem
w tej dziedzinie był „Owni”. Praca dziennikarza polega najpierw na poszukiwaniu danych, następnie ich analizie, a w końcu na ich prezentacji
w formie wizualnej75. Bardzo liczne startupy zajmują się tą działalnością,
zrzeszając w swoich ekipach statystyków, rysowników, programistów,
grafików (Wedodata, Dataveyes, Ask média). Równolegle zaś redakcje
„Le Monde”, „Libération”, „Paris Match” wprowadzają tego typu dziennikarstwo do swoich redakcji.
75 Por. Alain Johannès, Data journalism – Bases de données et visualisation
de l’information, CFPJ éditions, 2010. Oraz Liliana Bounegru
et al, Guide du datajournalisme: collecter, analyser et visualiser les
données, Eyrolles, 2013, za J.-M. Charon, Rapport…, s. 39.
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Jeszcze inna formą jest web documentary, który przystosowuje formę
dokumentalną, właściwą dla mediów audiowizualnych, do otoczenia
nośników cyfrowych76, pozostawiając odbiorcom możliwość interaktywnej ingerencji. Jest to forma technicznie trudna do zrealizowania
– i może dlatego jeszcze nie znajduje tak często swojego miejsca w zawartości redakcyjnej.
Newsgame zaś koncentruje się na wykorzystaniu technik gier wideo
do rozwoju informacji. Z tej formy prasa online we Francji nie korzysta
jeszcze zbyt powszechnie. The Pixel Hunt, startup powstały w 2014 roku
i jego twórca Florent Maurin ma w tej formie narracji wiele zrealizowanych projektów w prasie online, jak choćby Reconstruire Haïti na stronie
„Rue89” czy też Primaire à gauche na stronie lemonde.fr. Nie zdobyły
jednak one takiej liczby odbiorców, jak How Y’all, Youse, and You Guy
Talk na stronie „New York Times” na początku 2014 roku, czy The refuge challenge: can you break into fortress Europe? na stronie „Guardian”.
Współuczestnictwo to następna forma narracyjna lub raczej nowa
koncepcja redakcyjna. Sieci społecznościowe stały się dla wielu dziennikarzy miejscem, z którego zaczerpnęli formaty i sposoby wymiany
treści właściwe tym sieciom. Chodzi tutaj szczególnie o community
managers i innych animatorów społeczności. Coraz częściej włącza się
treści pochodzące z sieci społecznościowych w artykuły na nośnikach
cyfrowych i w wersjach drukowanych. Mimo że jeszcze są to rzadkie
przypadki, Charon wspomina o możliwości realizowania wspólnych
dziennikarskich śledztw i ankiet, dla których odbiorcy dostarczają danych i faktów, tak jak to zrobił „Guardian” w śledztwie na temat wydatków deputowanych brytyjskich. Podobne śledztwo przeprowadziła francuska strona „Owni”, badając wysokość rachunków płaconych za wodę
przez internautów w gminach całej Francji. Na mniejszą skalę formę
76 Por. Samuel Gantier, Le webdocumentaire – Un format hypermédia innovant
pour scénariser le réel? [w:] Journalisme en ligne – pratiques et recherches
(A. Degand, B. Grévisse), De Boeck, 2012, za J.-M. Charon, dz.cyt., s. 39.
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tę zastosował dziennik „La Voix du Nord”, zwracając się w 2010 roku
do swoich czytelników o przekazanie mu paragonów z bieżących zakupów, aby stworzyć dossier na temat ewolucji kosztów utrzymania.
To ciągłe poszukiwanie nowych form i sposobów tworzenia treści
jest w ocenie Charona punktem, przez który prasa musi przejść w celu
rekonstrukcji modeli biznesowych. Te nowe formy i treści nie będą natychmiast możliwe do wprowadzenia przez przedsiębiorstwa prasowe.
Pojawia się zatem kwestia eksperymentów i oceny innowacji. Rozwój
zabiera dużo czasu i jest kosztowny, acz niezbędny we współczesnych
realiach rynkowych. Interesujący jest pomysł Amaury Lab, który polega na umożliwieniu szkolenia się i eksperymentowania na stronach
„Le Parisien” i „L’Équipe” startupom, które grupa Amaury przyjęła pod
swoją opiekę. Jak twierdzi Charon, poziom wspólnego ponoszenia
kosztów rozwoju i badań powinien być jednak większy. I tutaj autor
widzi rolę instytucji publicznych, które mogłyby przyznawać dotacje
lub pomoc finansową na innowacje. Mogłoby to się odbywać również
poprzez stypendia, konkursy z nagrodami, dzięki którym same projekty
oraz ich twórcy i realizatorzy byliby dowartościowywani. Najistotniejsze
zaś wydaje się to, że bez względu na profil specjalizacji autorów tych
projektów, ich poziom wiedzy i umiejętności, to dzięki nim odbywa się
przepływ kompetencji, pomysłów, metod pracy i ludzi. A tym samym
konkretyzuje się idea ekosystemu.

2.5. Uzupełnianie się druku i cyfryzacji

Początek wspólnego występowania wersji papierowej i cyfrowej
datuje się na lata 90., gdy prasa kopiowała w Internecie swoje treści
z wersji papierowej. To połączenie pomyślane było na początku jako
forma dywersyfikacji prasy. Wersja cyfrowa miała być formą pozwalającą na zamieszczanie strumienia informacji natychmiast po wydarzeniu,
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razem z dźwiękiem, obrazem, wideo, linkami i (później) z udziałem
odbiorców, ich komentarzami oraz opiniami, którymi dzielą się obecnie
na portalach społecznościowych. Wersja papierowa miała być natomiast
miejscem na pogłębioną refleksję, na informację z pewną wartością
dodaną. Proces uzupełniania się obu światów podlega od tamtej pory
nieustannym redefinicjom i z pewnością, jak ocenia Charon, poszukiwania sposobów na tę kohabitację będą nadal trwały.
W zależności od form prasy poszukiwanie sposobów na uzupełnianie się papieru i cyfryzacji przybiera różne formy. W prasie codziennej
o zasięgu krajowym proces ten jest najbardziej zaawansowany. Tutaj
uzupełnianie polega na zamieszczaniu ciągłego strumienia bieżących
informacji. Cykl obejmuje całą dobę (przynajmniej w założeniach)
i sukcesywnie zasilane są w informacje urządzenia mobilne, komputery
i edycja papierowa. Każdy z nośników posiada osobny sposób opracowywania zawartości. Regionalna prasa codzienna postępuje podobnie
jak krajowa, ale dodatkowo musi wybierać i szukać najkorzystniejszego sposobu połączenia treści, dotyczących najbliższego otoczenia (de
proximité) i dostarczanych przez sieć dziennikarzy oraz korespondentów
lokalnych, z informacjami ogólnymi, międzynarodowymi, krajowymi,
które opracowuje ekipa w siedzibie głównej gazety. Pojawia się tutaj
kwestia sposobów opracowywania tych informacji oraz ich selekcji
na inne nośniki. Regionalna prasa tygodniowa ma do dyspozycji o wiele mniejsze ekipy i środki. Jej sposoby eksperymentowania w zakresie
połączenia papieru i wersji cyfrowej polegają głównie na powoływaniu
struktur ad hoc, które pracują według dostępnych środków. Mogą to być
ekipy budowane na zasobach wewnętrznych albo zewnętrznych – pod
postacią pure playerów. Prasa magazynowa, posiadająca we Francji
wiele formatów, tytułów i tematów, najpóźniej wprowadziła mariaż
papieru i cyfryzacji. Prasa ta konfrontuje się z problemem periodyzacji wydań (czasem dosyć odległych, jak w przypadku miesięczników),
zmienną liczebnością ekip redakcyjnych (im dłuższy okres pomiędzy
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poszczególnymi numerami, tym ekipy są mniej liczne) oraz z nierównymi kompetencjami w zakresie form redakcyjnych i sposobów pisania.
Wszystko to sprawia, że wydawcy tych tytułów, szczególnie ci najmniejsi, poszukują na zewnątrz firm, które podejmą się tworzenia wersji
cyfrowej. Prasa techniczna i profesjonalna może się – w zależności
od formatu – zbliżać do zachowań właściwych prasie codziennej albo
magazynowej. Niektóre porzuciły całkowicie wersję papierową, rozszerzyły swój zasięg i weszły w wersji cyfrowej na arenę międzynarodową,
zindywidualizowały ofertę i ukazują się w sieci w czasie realnym.
Etapy konstruowania mariażu papieru i cyfryzacji
Pierwszym krokiem były fuzje redakcji. Wymagały szkoleń personelu, ponieważ należało przygotować wszystkich dziennikarzy do nowego
sposobu pracy, a także ciągłego rozwijania oferty wydawniczej. Francja
ciągle jeszcze jest w trakcie tego procesu, który w Wielkiej Brytanii czy
Szwajcarii jest już bardziej zaawansowany. Drugim etapem była idea
digital first, web first. Chodziło o to, aby chronologicznie tak ułożyć harmonogram pracy, aby treści „gorące” na nośniki cyfrowe były przygotowywane i edytowane jako pierwsze. Treści dla wersji papierowej miały
ukazywać się później, ponieważ selekcjonowano je w zależności od ich
ważności, a następnie szerzej opracowywano: komentowano, analizowano itd., by nadać im formę odpowiednią dla druku. Obecnie digital
first łączy w tym samym dwudziestoczterogodzinnym cyklu smartfony,
tablety, komputery oraz jeden lub wiele nośników papierowych.
Cykl dwudziestoczterogodzinny i ciągły strumień informacji wymusza modyfikację dotychczasowych aktywności dziennikarzy. Z jednej strony są to „łowcy” albo „poławiacze” informacji, jak ich nazywa
Bernard Marchant, na którego powołuje się w raporcie Charon77. Ich
zadaniem jest zbieranie informacji. Z drugiej zaś strony już nie sekretarze redakcji, lecz wydawcy dopełniają i opracowują informacje
77 Administrator grupy Rossel, cyt. za: J.-M. Charon, dz.cyt., s. 45.
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dostarczane przez tych pierwszych na poszczególne nośniki. Belgijski
„Le Soir” separuje wydawców na nośniki cyfrowe od wydawców dla
wersji papierowej. Czy to dobry kierunek? – pyta Charon.
Odpowiedź na to pytanie zależy od wielu czynników: kulturowych,
profesjonalnych, społecznych, w zależności od czasu potrzebnego
na ewolucję i uczenie się jednostek, które wchodzą w skład redakcji.
Jak zauważa Charon ani fuzje, ani włączenie do dwudziestoczterogodzinnego cyklu produkcji na wszystkie nośniki nie powoduje, że automatycznie wszystkie redakcje organizują się w sposób homogeniczny,
łącząc wszystkie serwisy razem. „Guardian”, „Le Monde”, „Le Figaro”
wprowadziły odrębne pola działalności. Nazywa się je pôles. Nie są one
odzwierciedleniem tradycyjnego podziału na działy w redakcji: polityka,
informacje ogólne, społeczeństwo, ekonomia, kultura itp. Specjalizują
się raczej w sposobie opracowywania informacji, są to ekipy dziennikarzy i studia wideo w „Le Monde”, „Le Figaro” czy w „The Guardian”, fact
checking w „Le Monde” i w „Libération”, czy data journalism. Desk, czyli
ekipy redaktorów naczelnych, redaktorów wydania, którzy wybierają informacje i redagują je w odpowiedniej formie przez 24 godziny na dobę,
same stają stają się takimi pôles. Nowa organizacja pracy redakcyjnej
wymusza również redefinicję relacji dziennikarz – czytelnik/użytkownik. To nowe podejście bliskie jest anglosaskiej koncepcji user centric:
większa współpraca, więcej wspólnej produkcji zawartości. We Francji
tylko nieliczne redakcje stosują tę zasadę, większość jest na początku
procesu adaptacji. Dotyczy to również prezentacji bieżących wydarzeń
w trybie live i możliwości korzystania z niego przez dziennikarzy, czyli możliwości udziału ekspertów, uczestników wydarzenia iin. Wiele
pure playerów informacyjnych jest już zaawansowanych w takiej pracy
(„HuffingtonPost”, „Rue89”, „LePlus”, „Atlantico”, „Le journal du net”,
„Marmiton” i inne). Pojawiają się w nich także zupełnie nowe definicje
specjalizacji dziennikarskich, jak choćby Trafic end trend editor.
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Tworzenie komplementarności druku i wersji cyfrowej w prasie łączy się z rozwojem narzędzi, pozwalających na przykład na niezależne
pozyskiwanie zawartości bez względu na jej naturę czy też rodzaj nośnika, na którym będzie następnie prezentowana. Dowolny jest też typ
narzędzi, pozwalających na zindywidualizowanie oferty, lub algorytmów,
na których dziennikarze będą mogli się oprzeć, by zoptymalizować zawartość w zależności od profilu jej odbiorcy („Linternaute”).

2.6. Optymalizacja produkcji

drukowanej wersji gazety
Każda z gazet musiała – w obliczu cyfryzacji i zmiany sposobów
funkcjonowania – bardzo rygorystycznie podejść do optymalizacji
procesu produkcji wersji papierowej, który de facto już jest na bardzo
zaawansowanym poziomie w dziennikach o zasięgu krajowym (numer jeden to drukarnia Tremblay – grupa Roccoboni i „Le Figaro”).
Podobne działania przedsięwzięły grupy wydające dzienniki regionalne:
Centre France, Ebra i Ouest-France. Prasa magazynowa i specjalistyczna
już w latach 80. XX wieku oddała druk wyspecjalizowanym drukarniom.
Głównym wyzwaniem jest wysoka produktywność w bardzo zmiennym
kontekście oraz dostosowanie druku do potrzeb odbiorców (małe ilości,
zindywidualizowana oferta). W tym przypadku inwestycja w maszyny
cyfrowe jest konieczna, bo tylko one pozwalają na spełnienie tak zindywidualizowanych wymagań odbiorców.
W jednym szeregu z optymalizacją druku idą racjonalizacja produkcji oraz całkowita zmiana sposobów dystrybucji. Potrzebna jest
sieć dystrybutorów, zdolnych wyeksponować tytuł, doradzać klientom
i zachęcać ich do kupna/prenumeraty. Sklepy, sprzedające prasę, szybko
się zorientowały, że Facebook może być takim miejscem. W zależności
od wydarzeń codziennych promują tam nowe tytuły książek, wydania
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specjalne prasy i samą prasę. Ten wymiar handlowy wpływa również
na sukces narzędzi geolokalizacji i powiadomień, jakie wypróbowują
np. Presstalis (aplikacja Zeens) czy sieć Seddif.
Liderzy – eksperymentatorzy
W prasie krajowej są nimi „Le Figaro”, „Le Monde libre”, który wydaje i dziennik, i magazyny („Télérama”, „Courrier international”, „La
Vie” i inne) oraz tytuły i strony internetowe przejęte od byłej grupy
Nouvel Observateur („L’Obs”, „Rue89”), i wreszcie „Les Echos”. W prasie
regionalnej są to: „Télégramme”, „Ouest-France”, „Centre France”, „La
Voix du Nord”. Grupy magazynów są mniej zaawansowane w procesie
zmian redakcyjnych, organizacyjnych, funkcjonalnych i technicznych.
Obecność liderów rynku niewątpliwie wpływa na pozostałych, którzy
bez przerwy muszą wprowadzać innowacje i inwestować, aby nie wypaść z gry.
Każde z przedsiębiorstw prasowych, które jest w grupie liderów,
a które jednocześnie należy do największych pod względem liczby pracowników, konfrontuje się z wyzwaniami, jakie cyfryzacja i zmieniające
się otoczenie wymusiły na gremiach zarządzających. Czy potrafią sprawić, że pracownicy rozwijać będą swoje kompetencje? Czy uda im się
wzmocnić zaangażowanie dziennikarzy, walczyć skutecznie z ich oporami i przyzwyczajeniami? W większości przedsiębiorstw współistnieją
obecnie dwie grupy pracowników – jedni pełnią rolę pilotów innowacji
i cyfryzacji, drudzy zaś (z lepszym lub gorszym skutkiem) poszerzają
swoje dotychczasowe umiejętności o kompetencje cyfrowe. Obok tego
problemu pojawił się kolejny, dotyczący zmiany statusu przedsiębiorstw
i sposobów wynagradzania. Pracownicy biegli w cyfryzacji są lepiej
wynagradzani, podczas gdy płaca „dawnych” dziennikarzy czasem nie

Optymalizacja produkcji drukowanej wersji gazety

81

przekracza najniższej pensji krajowej, tzw. SMIC78. Jak zauważa Charon,
podobnie są wynagradzani młodzi dziennikarze, z dyplomami renomowanych uczelni, z tytułem magistra, często również z dyplomem
studiów podyplomowych.
Prasa i wydania cyfrowe tworzą bardzo różnorodny i szeroki pejzaż.
Są wśród nich i wielkie przedsiębiorstwa z długą historią, ale też małe,
a nawet bardzo małe, czasem szybko przemijające. Jak zauważa Charon,
nie ma obecnie (w okresie transformacji) pewności, że któraś z form
jest lepsza. Autor uważa, że to relacje między nimi przynoszą dynamikę
i pozwalają myśleć w kategoriach ekosystemu. Julia Cagé, której opinię
przywołuje Charon, zwraca tymczasem uwagę na kruchość zarówno
dużych, jak i małych przedsiębiorstw, ich wrażliwość na zagrożenia,
które niesie ze sobą zbyt duża atomizacja rynku79.
Jak wykazuje Charon, specyfiką francuską jest mnogość pure playerów i startupów, które są rezultatem wdrożenia procesów innowacyjnych oraz połączenia twórczości intelektualnej z dobrą organizacją
i znakomitą znajomością technologii. Atutami tych licznych (często
bardzo maleńkich) firm jest niski koszt funkcjonowania ich samych
oraz ich struktur: niskie koszty redakcyjne, dzięki stowarzyszeniom pracowników, wolontariuszom (do których zaliczają się też eksperci), niskie
koszty wynajęcia małego lokalu. Zaletą tej różnorodności są też proste
struktury tych firm, najczęściej bardzo płaskie, nieliczne, elastyczne
i ciągle się zmieniające. Mobilność ludzi w obrębie tych licznych firm
jest duża, dotyczy szczególnie grafików, programistów, dziennikarzy.
Jest to powodem dyfuzji kompetencji i doświadczenia oraz umożliwia
78 W 2015 płaca nie mogła być niższa niż 1 457,52 euro, za 151,67 godzin
miesięcznie (35 godz./tyg.), czyli 9,61 euro/h. Por. Décret n° 20141569 du 22 décembre 2014 portant relèvement du salaire minimum
de croissance, http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/fichespratiques,91/remuneration,113/le-smic,1027.html, [dostęp: 7.10.2015].
79 J. Cagé, Sauver les médias, capitalisme, financement participatif
et démocratie, Seuil – La république des idées, Paris 2015.
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dokonanie analizy przyczyn zarówno sukcesów, jak i porażek. Wreszcie
– duża ilość podmiotów daje możliwość przyjmowania i wypróbowywania pojawiających się nowych pomysłów. Innowacja nie jest jednak
przywilejem tylko małych firm, ich reaktywności i spontaniczności.
Projekty oparte na tworzeniu oferty bardzo zindywidualizowanej, algorytmów, monetyzacji produktów, sprzedaży powierzchni reklamowej
wymagają środków, które mają tylko najwięksi gracze. Webedia zatrudnia 150 inżynierów-programistów i chce jeszcze ich liczbę zwiększyć.
Schibstedt koncentruje się na rozwoju programów dla „Boncoin” (największy portal ogłoszeń drobnych) i jego różnych odmian w 34 krajach.
Umiędzynarodowienie i dywersyfikacja „aufeminin.com” odbywa się
z pomocą ekipy liczącej 110 programistów, którzy pracują w dziewięciu językach.
Modele grup integrujących podmioty o podwójnej
specjalizacji, papierowej i cyfrowej
We Francji wśród dzienników o zasięgu krajowym istnieją dwa
modele grup, oferujących wersję drukowaną i cyfrową, które możemy
odnaleźć również w innych krajach na świecie. Jeden reprezentuje „Le
Figaro”, drugi „Le Monde”. Grupa Le Figaro opiera się na współdziałaniu
trzech elementów: jednym z nich jest „Le Figaro” w wersji papierowej,
drugim wersja na wszystkich nośnikach cyfrowych, do których dołączona jest duża liczba magazynów dostarczanych razem z dziennikiem albo
niezależnie oraz trzeci element w postaci licznych serwisów cyfrowych
związanych z drobnymi ogłoszeniami („Adenclassified”) lub różnymi
formami transakcji, w tym z informacją usługową („La Chaîne Méteo”,
„Sport 24”). Można tę grupę porównać z niemiecką grupą Springer, norweską Schibstedt, w których usługi cyfrowe stanowią źródło dochodu
(według dyrekcji „Le Figaro” rzędu 50%). W tych grupach istnieje wola
nie tylko utrzymania wersji papierowej jako wysokiej jakości produktu,
ale wręcz jej rozwoju.
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Grupa Le Monde libre, która ukonstytuowała się nie tak dawno,
skupia tytuły prasowe i strony internetowe, skoncentrowane na aktualnych wiadomościach. Są wśród nich dzienniki („Le Monde”), periodyki
(„L’Obs”, „Télérama”, „Courrier international”, „Le Monde diplomatique”,
„La Vie”), i informacyjne strony internetowe („HuffingtonPost”, „Rue89”,
„LePlus”). Wspólne używanie i ponoszenie kosztów środków technicznych, handlowych (agencja reklamowa) i administracyjnych powinno
pozwolić na utrzymanie poszczególnych redakcji. W tej koncepcji również żadne (albo bardzo nieliczne) inwestycje nie są realizowane w serwisach dodatkowych. Jedynym wyjątkiem jest serwis wydarzeń, który
kapitalizuje popularność i wiarygodność tytułów. Widać w tej grupie
podobieństwo do „The Guardian”80 lub do „New York Times”81, które
są inspiracją dla „Le Monde libre” w dziedzinie zarządzania.
Zupełnie inne podejście można odnaleźć w grupach regionalnych
i magazynowych. Stosuje się w nich rozwiązania, które albo oddają
priorytet kwestiom redagowania zawartości, albo uprzywilejowują poszukiwanie nowych obszarów działalności – może ona być stricte reklamowa, usługowa, związana z sensacyjnymi wydarzeniami lub jeszcze
inna. Wielość tych rozwiązań pokazuje, że w tym przejściowym okresie
każda z grup, każda redakcja poszukuje swojego własnego sposobu
na dostosowanie się do zmian. I muszą brać w tych poszukiwaniach
pod uwagę własną historię, swoje mocne strony, swoje specjalizacje,
możliwości inwestowania, elastyczność pracowników w dopasowywaniu
się do innowacji itp. W opinii Charona priorytet w postulowanym dofinansowaniu rozwoju, w udzielaniu pomocy przedsiębiorstwom na tym
etapie powinny mieć te przedsiębiorstwa prasowe, które podejmują się
eksperymentowania i wprowadzania innowacji.
80 J. Henley, L’exemple de „The Guardian” [w:] J.M. Charon (red.),
Le journalisme en questions –réponses internationales, L’Harmattan, 2014.
81 B. Poulet, The New York Times ou quand l’empire
contre-attaque, Inaglobal nr 3, 2014.
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2.7.

Modele redakcji

Od roku 1960 do 2000 redakcje zwiększały liczbę pracowników,
obecnie raczej ją sukcesywnie zmniejszają. We Francji proces ten jest
również obserwowany82, choć przebiega wolniej w porównaniu z USA
i Hiszpanią. Pytanie, które się w związku z tym pojawia, dotyczy jakości treści i satysfakcji odbiorców. Czy mniejsza liczba dziennikarzy
oznaczać musi obniżenie jakości publikacji i frustrację odbiorców? Czy
trzeba zbudować nowy model, bardziej otwartych redakcji?
Na pewno w poszukiwaniu zawartości nie ma potrzeby korzystania
z klasycznych usług agencji czy wolnych strzelców. Agencje, jak to określa Emmanuel Hoog, prezes AFP, nadają dziś „kolor” informacjom
(tagują je), aby lepiej korespondowały z wymaganiami redakcyjnymi
poszczególnych tytułów, różnych nośników, i aby integrowały w sobie
wymiar uczestniczący, czyli odpowiedzi na komentarze oraz obecność
w sieciach społecznościowych.
Obecnie w większym stopniu wykorzystuje się podwykonawców,
czyli startupy o określonej specjalizacji. Czasem korzysta się z ich pomocy tylko w konkretnych przypadkach, a czasem regularnie. Na przykład „Le Parisien Magazine” i „Paris Match” korzystają w sposób ciągły
z usług Ask média, a „Le Monde” podczas wyborów departamentalnych
w 2015 skorzystał z usługi Data2Content oferowanej przez „Syllabs”.
Dziennik przedstawił ten zabieg jako eksperyment w obliczu niemożności opracowania tak wielkiej liczby danych przez zespół redakcyjnych dziennikarzy. Zadanie wykonał robot, zamieniający dane w tekst
(Data2Content).

82 Assises Internationales du Journalisme: Barometr
zatrudnienia dziennikarzy z 2012, 2013, 2014 roku.
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2.7.1. Udział „amatorów”

Koncepcja amatorów w dziennikarstwie nie jest nowa, u zarania
odnosi się do debat, które w 1935 roku miały doprowadzić do przegłosowania ustawy o statusie dziennikarza. Mówiono już wówczas o udziale
niezawodowców.
Amatorstwo w tym rozumieniu może przybierać różne formy.
Czasem określa się tak przypadkowych uczestników wydarzeń (crowdsourcing), ich udział jest najczęściej spontaniczny, niezaplanowany
przez redakcje. Ale mogą to też być ludzie proszeni o nadsyłanie zawartości, których się za współpracę wynagradza (przypadek zdjęć i wideo
w „Citizenside”). Zdarza się też, że materiały są tak perfekcyjnie przygotowane przez uczestników zdarzenia, włącznie z uwzględnieniem
różnych punktów widzenia, że zamieszcza się je w głównych dziennikach ogólnokrajowych. Podobne podejście stosują pure playery lokalne,
dostarczając faits-divers do mediów regionalnych (przykład „76Actu”,
należące do Publihebdos, filii grupy SIPA/Ouest-France).
Drugim przykładem udziału amatorów jest ich spontaniczna współpraca z dziennikarzami. Niektórzy amatorzy komentują zawartość, inni
dostarczają źródeł informacji, jeszcze inni sugerują, jakie dokumenty
mogą pogłębić prezentowany problem lub zdarzenie. Są też tacy, którzy rekomendują artykuły na stronach sieci społecznościowych. Mogą
to robić spontanicznie lub też redakcje mogą ich do tego w jakiś sposób
zachęcać.
Trzecia grupa to eksperci. Odwoływanie się do szerokiej gamy specjalistów spoza środowiska dziennikarzy: ekonomistów, naukowców,
ekologów, techników, lekarzy może być okazjonalne lub stałe. Ten
drugi przypadek dotyczy np. „HuffingtonPost”, „Atlantico”, „LePlus”,
„Figarovox”, „TheConversation”, który notabene wyspecjalizował się
we współpracy z naukowcami. Charon podkreśla, że ten zabieg, polegający na korzystaniu z usług „amatorów” w pracach redakcji, jest konsekwencją niewystarczającej liczby pracowników zatrudnionych na stałe

86

Cyfryzacja prasy drukowanej we Francji w świetle raportu Jean-Marie Charona

w redakcjach. „HuffingtonPost” w USA opłaca amatorów, traktując ich
jak wolnych strzelców, nie-dziennikarzy.
Rozwijanie otwartych form redakcji stało się już normą w pure
playerach informacji i w cyfrowych przedsiębiorstwach prasowych.
W niektórych przedsiębiorstwach prasy drukowanej również. Jak zauważa Charon, trudno jest dzisiaj ocenić, jak daleko ta forma redakcyjna
będzie się rozwijać. To, co dzisiaj jawi się jako problem, to obniżająca
się jakość zawartości. Redakcje otwarte zakładają, że każdy pracownik
musi umieć produkować każdą formę informacji. Hierarchia i struktury są coraz bardziej płaskie. Ekipy wsparcia (graficy, korektorzy,
dokumentaliści itp.) dla dziennikarzy coraz mniej liczne. Redakcje
otwarte kapitalizują atuty technologii cyfrowej, dzięki której odbywa
się uproszczona cyrkulacja zawartości między dziennikarzami redakcji
a osobami z zewnątrz, takimi jak podwykonawcy i różnego typu amatorzy/nie-dziennikarze, którzy jednocześnie są odbiorcami zawartości.
2.7.2. Środowisko zawodowe

Charon uważa, że nie ma nic dziwnego, iż po dwudziestu latach
istnienia prasy online i Internetu powstało nowe środowisko profesjonalistów, specyficzne i oryginalne. Pierwszą specyfiką tego środowiska
jest fakt, że większość kadry zarządzającej w dzisiejszej prasie, która
łączy druk i wersję cyfrową, zaczynała swoją karierę wiele lat temu
od tworzenia stron internetowych w tradycyjnych redakcjach. Tak było
w przypadku Frédérica Filloux odpowiedzialnego dziś za cyfryzację
w grupie Les Echos, Armelle Thoraval, dyrektor cyfryzacji w Challenges.
fr i innych. Wszyscy zaczynali w tradycyjnych gazetach i tam wprowadzali cyfryzację. Drugą cechą tego środowiska jest mobilność ludzi i ich
ciągła fluktuacja w poszczególnych firmach, co wpływa pozytywnie
na ich kreatywność, innowacyjność i rozwój.
Dziennikarze odchodzą z redakcji gazet, przechodzą do pure playerów i startupów. We Francji bardzo nieliczni dziennikarze zaczynali
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swoją karierę w wersjach cyfrowych. Nie brakuje również w tym środowisku ludzi, którzy przeszli przez doświadczenie pracy za granicą,
w USA i Wielkiej Brytanii. Często byli tam korespondentami, rzadziej
udawali się tam po naukę, by poznać potencjał sieci i cyfryzacji.
Kolejną cechą tego środowiska jest obecność w nim wielu konsultantów i szkoleniowców z dziedziny cyfryzacji mediów drukowanych.
Będąc z jednej strony właścicielami, założycielami wielu startupów
bądź pure playerów, mają za sobą doświadczenia dziennikarzy gazet
drukowanych, którzy sami, krok po kroku przeszli drogę od nowicjuszy do ekspertów. Warte odnotowania jest również to, że odmłodzenie środowiska redakcyjnego pure playerów wiąże się z miejscem ich
powstawania. Bardzo często są to szkoły dziennikarstwa, ale też inne,
np. Epitech, szkoła informatyczna, gdzie uczą się przyszli programiści.
Poza tradycyjnym szkoleniem Charon wspomina również o innych
jego formach, jak np. Medialab session, podczas których spotykają się
dziennikarze, programiści z różnych przedsiębiorstw, w różnych miastach, w celu tworzenia nowych projektów i wprowadzania ich w życie.
Z kolei „Le Parisien” i GEN (Global Editors Network) łączą siły, aby
zorganizować EditorsLab na wzór istniejących już w „The New York
Times”, „The Guardian” i „El Pais”. Dzieje się to nierzadko w atmosferze wyścigu, w którym najlepszy projekt wygrywa, ale też dzięki temu
następuje wymiana pomysłów i innowacji.
2.7.3. Dostawcy internetu

Jak zauważa Charon, dostawcy dostępu do sieci nie mogą być obojętni na zawartość i ich rolę w produkcji tej zawartości. Jednak każdy
z infopośredników (fr. infomédiaires83), czy chodzi o dostawców internetu, czy wyszukiwarki, czy sieci społecznościowe, czy platformy wymiany reaguje inaczej. Dostawcy internetu koncentrują się na rozwoju
83 Por. F.R. Rebillard, N. Smyrnaios, Les infomédiaires, au coeur
de la filière de l’information en ligne, Réseaux nr 160-161, 2010.
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informacji zamieszczanych na portalach oraz na producentach tych
informacji i ich formie (pisanej, dźwiękowej, wideo…). W sieciach
społecznościowych sytuacja ewoluuje, ostatnio w stronę woli stania się
graczem w obszarze informacji. Wyszukiwarki koncentrują się na hierarchizacji i selekcji informacji, aby doprowadzić do ich monetyzacji.
Wreszcie platformy wymiany, w tym Youtube, stają się głównym źródłem informacji dla młodych odbiorców. Równocześnie stosują coraz
częściej praktykę wynagradzania producentów informacji.
Wzajemne relacje między infopośrednikami a prasą online odbywają się na co najmniej trzech poziomach. Pierwszy to konkurencja
między dostawcami informacji. Google News czy Yahoo stanowią już
dzisiaj pierwsze źródło informacji dla wielu użytkowników, szczególnie
młodych. Drugi poziom to konkurencja w obszarze nie tylko miejsca,
w którym szuka się informacji, ale również w obszarze sposobów, które
ułatwiają dostęp do określonych informacji. Mowa tutaj o wszelkiego
rodzaju wyszukiwarkach i ich algorytmach używanych przez infopośredników, którzy mogą również faworyzować konkretną gazetę online.
Jak twierdzi Charon, infopośrednicy dalecy są od realizowania francuskiej idei pluralizmu prasy. I wreszcie konkurencja w obszarze reklamy.
Infopośrednicy, głównie Google, Facebook, Microsoft, Youtube mają
obecnie trzy razy większą liczbę odbiorców niż najbardziej popularne
strony informacyjne. Poza tym posiadają najbardziej kompletne bazy
danych o swoich odbiorcach, zatem mogą dostarczać reklamodawcom
bardzo precyzyjne i zindywidualizowane informacje na temat ich potrzeb i gustów. Według danych Open Internet Project84 1/3 obrotów
z reklam na smartfony należy do Google i Facebooka.
84 Cyt. za: J.-M. Charon, dz. cyt., s. 65. 12 marca 2014 roku niemieckie
i francuskie przedsiębiorstwa i organizacje zgromadziły się we Francji,
w Boulogne-Billancourt, aby ukonstytuować Open Internet Project.
Celem jest obrona europejskiego sektora cyfrowego, reprezentowanie
tego sektora przed instytucjami Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej
oraz mobilizacja opinii publicznej przeciw wszechwładzy Google.

Modele redakcji

89

2.7.4. Partnerstwo

Obok konkurencji istnieje również współpraca między prasą online
a infopośrednikami. Pierwszym jej przejawem jest zakup informacji dla
Orange i Yahoo od agencji AFP czy innych agencji światowych. Inną
formą jest opłacanie przez użytkowników dostępu do zawartości prasy
online przez platformy wymiany (np. Youtube) lub przez wyszukiwarki.
Jednak są to marginalne kwoty, które w żadnym stopniu nie wspierają kosztów utrzymania redakcji prasowych. Rozważa się stworzenie
we Francji platform, które miałyby agregować większość treści internetowych serwisów prasy informacyjnej. Na wzór Blendle umożliwiałyby
jednostkową sprzedaż zawartości: artykułu, wideo, aplikacji na potrzeby
data-jouranalism itd. Większa część dochodów, uzyskiwanych dzięki
sprzedaży zawartości na tych platformach, byłaby przekazywana producentom zawartości, mniejsza właścicielom platformy. Charon zauważa,
że jest to jednak bardzo trudne wyzwanie z powodu braku wpływu
twórców zawartości na ceny zakupu na takich platformach. Być może
łatwiejszą drogą jest wspólne finansowanie i mobilizacja swoich dotychczasowych dystrybutorów lub przyjęcie jako swojego podopiecznego
startupu, który stworzyłby platformę, zamiast czekać na taką ofertę
ze strony infopośredników.
Wspomniany wcześniej Open Internet Project to grupa znaczących
graczy Internetu, którzy zjednoczyli swoje siły w celu doprowadzenia
do respektowania reguł konkurencji, szczególnie przez Google. Bardzo
krytyczni wobec władz Francji, które wspierały tzw. Fundusz Google,
zwracają się do instytucji Unii Europejskiej, chcąc z jednej strony doprowadzić do transparencji liczb obrazujących działalność infopośredników,
z drugiej zakazać im wykorzystywania wyszukiwarek i sieci społecznościowych w uprzywilejowywaniu własnych usług i treści, konkurencyjnych wobec usług oferowanych przez prasę. Open Internet Project jest
francusko-niemieckim przedsięwzięciem. W jego skład wchodzą grupy
Lagardère i Springer, pure playery zawartości, np. CCM Benchmark,
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organizacje zawodowe, np. Le Geste. Na początku mało zauważani
przez rząd Francji mogą się stać obecnie, po zainicjowaniu w Komisji
Europejskiej akcji mającej na celu doprowadzenie do respektowania
reguł konkurencji przez Google, poważnym uczestnikiem debaty.

2.8. Nowe modele ekonomiczne

Podobnie jak wszyscy specjaliści w dziedzinie mediów drukowanych Charon dostrzega kres tradycyjnego modelu ekonomicznego
prasy. Konieczne jest stworzenie nowych modeli. W pierwszej kolejności przedsiębiorstwa skoncentrowały się na ograniczaniu kosztów.
We Francji ten etap nie jest jeszcze całkowicie zakończony. Ruch ten
doprowadził do wspólnego ponoszenia ryzyka i kosztów przez narzędzia produkcji (druk) i logistykę (dystrybucja). Doprowadził też
do zmniejszenia liczby zatrudnionych w redakcjach, co powodowało
ryzyko zmniejszenia potencjału twórczego i innowacji oraz możliwość
utraty odbiorców, szczególnie tych młodych. Według Charona analiza
skuteczności tych przedsięwzięć dowodzi, że model ten jest już niewystarczający. Teraz należy dokonać rekonstrukcji przychodów. Bez
względu na periodyzację tytułów prasy kwestia modelu ekonomicznego zależy bezpośrednio od poziomu, na którym sytuują się przychody
z wersji cyfrowych i z druku. Te ostatnie są obecnie większe. Konieczne
staje się odwrócenie tej tendencji tak, aby to cyfrowe wersje były dominującym źródłem przychodów.
Obecnie nie istnieje żaden prosty i pewny model czy formuła, które
zapewniają przychody. Ani ze strony reklamy, ani ze strony użytkowników. Dla zobrazowania sposobów zdobywania pieniędzy przez prasę
Charon używa metafory ciasta francuskiego, które składa się z wielu
cienkich warstw. Każde przedsiębiorstwo w zależności od swoich możliwości, swojej charakterystyki stara się stworzyć wiele źródeł przychodów.
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• Najstarszą formą zdobywania przychodów ze strony użytkowników/czytelników jest prenumerata. Można połączyć prenumeratę cyfrową z drukowaną lub. W ostatnich latach wprowadzenie
paywall, czyli ograniczenia dostępu do zawartości, doprowadziło do zwiększenia w wielu tytułach prenumeraty cyfrowej.
Zasadą jest dostęp bezpłatny, ale ograniczony do kreślonej liczby
artykułów w określonym czasie, najczęściej w ciągu miesiąca.
Przekroczenie tego limitu powoduje konieczność wykupienia prenumeraty. We Francji metodę tę stosuje obecnie wiele dzienników
regionalnych. W prasie specjalistycznej prenumerata jest o wiele
bardziej rozpowszechniona. Oferta tej prasy przewiduje znaczne
obniżenie ceny prenumeraty cyfrowej w porównaniu z prenumeratą wersji drukowanej. Pure playery mogą mieć nadzieję
na sukces w tym zakresie, przyglądając się strategii „Médiapart”,
która przyniosła tej stronie 115 tys. prenumeratorów, podobnie
rzecz się ma z innymi francuskimi pure playerami, które przyjęły
strategię prenumeraty.
• Podwójna oferta ze strony prasy, bezpłatna i płatna, zwana
freemium jest stosowana przez większość mediów informacyjnych we Francji. Pierwsza oferta to informacje podstawowe,
które są udostępniane bezpłatnie. Druga to informacje z wartością dodaną, które są dobrze opracowane, oryginalne i bardziej
rozbudowane, a więc wymagają więcej czasu i środków na przygotowanie. I te są płatne. Strategię tę wybrały np. „Le Figaro”, „Le
Monde” i większość dzienników regionalnych.
• Mikropłatności to kolejna metoda zdobywania przychodów,
która również ma swoje ograniczenia. Użytkownicy niezbyt chętnie z niej korzystają. Ich sposób korzystania z Internetu polega
na ciągłym przenoszeniu się z jednej strony na następne, tropem
rekomendacji lub wskazań wyszukiwarek. Kiedy więc muszą
płacić za jednostkowe treści na coraz to innej stronie, szybko się
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zniechęcają. Rozwiązaniem mogłyby być platformy z udziałem
wielu dostawców treści, które proponowałyby w jednym miejscu
dostęp do wielu źródeł informacji i opłaty w postaci ryczałtu.
• Crowdfunding – istnieją firmy, które proszą o współ– lub całkowite finansowanie jakiegoś projektu swoich użytkowników. Ta metoda może dodatkowo przynieść korzyści dla użytkowników w postaci stałej prenumeraty, udziału w spotkaniach lub specjalnych,
wyłącznie dla nich organizowanych imprezach. Platformy „Ulule”
i „KissKissBankBank” wyłączyły możliwość jakiegokolwiek udziału użytkowników w swoim kapitale. Obie platformy są we Francji
bardzo aktywne i wyznają zasadę „coś za coś”, ale bez udziału
w kapitale, a ich oferta obejmuje wiele obszarów. „Jaimelinfo” prezentuje się zaś jako platforma oparta na darowiznach, zajmująca
się wyłącznie projektami redakcyjnymi. W maju 2015 roku krąg
tych startupów poszerzył Kickstarter, lider północnoamerykański
w tej dziedzinie. Platformy te mogą proponować finansowanie
publikacji drukowanych (np. „Ulule” i „Siciety”) oraz stron internetowych (np. „Cheekmagazine” i „KissKissBankBank”). Projekty
wykupu prasy mogą również korzystać z crowdfundingu (zebranie
340 tys. euro przez „Ulule” na wykup „Nice Matin”). Wiele stron
internetowych odwołuje się do portfeli swoich użytkowników,
robi to też prasa w sytuacji, gdy chce na przykład przeprowadzić jakieś dziennikarskie śledztwo, z jednej strony kosztowne,
a z drugiej wymagające całkowitej niezależności prowadzących
go dziennikarzy.
Charon zwraca uwaga na sprzeczne interesy użytkowników i dostawców informacji w Internecie. Użytkownicy nie zapłacą za stały dostęp
do jednego źródła, bowiem ich logika polega na serfowaniu horyzontalnie po Necie i ewentualnie płaceniu za jednostkowe informacje. Zaś
wydawcy są zainteresowani przywiązaniem do siebie użytkowników,
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choćby przez prenumeratę. Rozwiązaniem tych przeciwstawnych potrzeb byłyby wspomniane wyżej platformy, obejmujące wielu wydawców.
Usługi skojarzone
Wiele tytułów prasowych i informacyjnych stron internetowych
tworzy usługi, dzięki którym przyciąga do siebie nie tylko odbiorców
informacji, ale również reklamodawców. Za przykład posłużyć tutaj
może dziennik „L’Équipe” i jego rola w Tour de France. Amaury, właściciel tytułu, inwestuje w świat sportu, podnosząc tym samym wartość
marki swojego medium. Tym samym przyciąga zarówno odbiorców,
jak i reklamy. Innymi klasycznymi już usługami są wydarzenia (fora,
salony, spektakle), działalność intelektualna (szkolenia, badania) oraz
działalność stricte handlowa, począwszy od stron z ogłoszeniami drobnymi, aż po dostarczanie obiadów do domu („La Dépêche du Midi”).
Jak podkreśla Charon, nie każda gazeta może rozwijać równie intensywnie te usługi. We Francji najaktywniejsze są od dawna w tym
obszarze gazety specjalistyczne i techniczne. „Les Echos” uzyskuje z tej
działalności 1/3 przychodów w całej grupie. Ciekawym przypadkiem
jest dziennik regionalny „Télégramme”, konkurent „Ouest-France” w zachodnio-północnej Francji. „Télégramme”, wydawany na obszarze z dostępem do morza, najpierw organizował i wspierał wydarzenia tematycznie związane z morzem: regaty, zloty statków, festiwale muzyki itp.
Następnie zaczął rozszerzać swoją obecność poza region, uczestnicząc
na przykład w wielkim festiwalu muzyki Francofolies w La Rochelle,
Printemps w Bourges, czy Vendée Globe. Logika „wzrostu” uwidacznia
się w stworzeniu osobnego przedsiębiorstwa, Télégramme developpement, którego obroty przekraczają 1/3 obrotów dziennika.
Dzienniki ogólnokrajowe nie są tak aktywne w tej dziedzinie.
W przypadku „Le Figaro” to cyfryzacja zachęciła dziennik do rozwoju
usług skojarzonych. Natomiast pure playery informacyjne – nie mając
wyrobionej tak silnej marki, jak stare dzienniki i nie mogąc korzystać
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z dochodów z reklam – szybko znalazły sposób na kapitalizację swoich
kompetencji w Necie, oferując szkolenia i consulting. Ich adresatami
są zarówno media, jak i przedsiębiorstwa, pragnące uzyskać lepsze kompetencje komunikacji w Internecie. Przykładem jest tutaj Rue89, która
wyspecjalizowała się w doradztwie i szkoleniach dotyczących cyfryzacji
prasy. Ten pure player, korzystając z funduszu inwestycyjnego Google
Ventures, testuje obecnie formułę mooc, czyli masowych otwartych
szkoleń online, przeznaczonych dla dziennikarzy i mediów.
W związku z masowym odpływem reklamodawców z prasy
do Internetu prasa stara się odrobić straty, rozszerzając i tworząc kompleksowe oferty na różne nośniki cyfrowe. Ta działalność prasy francuskiej według opinii Charona pozostaje jeszcze w wielu przypadkach
w fazie eksperymentów.
Maksymalizowanie liczby odbiorców
Zwiększanie liczby odbiorców na początku ery cyfryzacji było
odpowiedzią na bezpłatny dostęp do informacji zarówno ze strony
prasy bezpłatnej, jak i stron internetowych samej prasy informacyjnej. W 2007 roku i w latach następnych wszystkie pure playery poza
„Médiapart” i „Arretsurimages” („Rue89”, „LePost”, „Owni” i inne) poszukiwały dochodów poprzez zwiększenie liczby odbiorców. Na początku była to sprzedaż ogłoszeń w formie bannerów internetowych. Osiem
lat później koncepcje te zarówno w prasie drukowanej, jak i wersjach
cyfrowych ewoluowały. Tylko najwięksi mogli pozwolić sobie na sprzedaż masowego odbiorcy. Dobrym przykładem jest „The Guardian”,
a we Francji wspólne przedsięwzięcie dzienników regionalnych pod
nazwą „366.fr”, oferujące 66 tytułów prasy regionalnej z całej Francji.
Bardzo aktywna jest również w poszukiwaniu strategii maksymalizowania liczby odbiorców grupa Le Monde libre.
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2.9. Zmiana modeli funkcjonowania prasy

Zmiana modeli prasy wiąże się z dwiema kwestiami. Z jednej strony
dotyczy samych mediów, z drugiej roli informacji w społeczeństwach.
Od wertykalności do horyzontalności
użytkowania i organizacji
„Horyzontalne” przemieszczanie się użytkowników z jednej strony
internetowej na inne jest faktem i z pewnością to się w przyszłości
nie zmieni. Odbywa się ono za pośrednictwem wyszukiwarek i rekomendacji zamieszczanych w sieciach społecznościowych oraz poprzez
kliknięcia na linki zamieszczane na poszczególnych stronach. Tego
typu zachowania stoją w sprzeczności z tradycją prasy, kładącej nacisk
na stronę startową i prenumeratę. Rozwiązaniem w tej sytuacji są platformy integrujące wiele informacyjnych stron internetowych, za dostęp
do których użytkownik może płacić rodzaj ryczałtu.
Zmiana paradygmatu w stronę ekosystemu horyzontalnego, w którym mnożą się wzajemne relacje (w tym z użytkownikami), skłania
przedsiębiorstwa prasowe i wydawców prasy online do implementowania transformacji, które w wielu przypadkach są dopiero w fazie
początkowej. Należy do nich zmiana organizacji pracy w redakcjach,
które opierać się muszą na licznych polach i ekipach projektowych.
Ich zadaniem jest podejmowanie, prowadzenie i ocena eksperymentów
zarówno w zakresie nowych form redakcyjnych, sposobów organizacji, rozwiązań handlowych, jak i współprodukcji zawartości z użytkownikami. W ramach tych pól i ekip mogą pracować wolni strzelcy
(„Slate”), konsultanci, dziennikarze, startupy zawartości lub rozwoju
(np. „Simplon” w przypadku Bayard Presse).
Odwołanie się do pomysłów wszystkich pracowników jest drugim
sposobem. W sytuacji, gdy zmniejsza się liczbę pracowników i horyzontalność odbioru warunkuje zmianę wertykalnej organizacji struktur
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na horyzontalną, korzystanie z innowacyjnych pomysłów własnych ekip
staje się koniecznością. Wszędzie tam, gdzie istnieją redakcje terenowe,
lokalne, gdzie dziennikarze są blisko ludzi i ich spraw, warto odwołać się
do ich kreatywności, aby następnie w formie eksperymentu w tzw. labs
(laboratoriach) wprowadzać pomysły do realizacji przy wsparciu specjalistów (na wzór grupy Centre France). Horyzontalność doprowadza
również do ewolucji rozwoju karier, który do tej pory był wertykalny.
Obecnie niezbędne staje się zachęcanie pracowników do podejmowania nowych aktywności w obrębie zawodu przez przemieszczanie
się pracowników do kolejnych, nowych projektów i eksperymentów.
Hierarchiczny i indywidualny rozwój kariery poszczególnych pracowników staje się dzisiaj sztuczny i często hamujący produktywność.
Kolejnym sposobem jest przyjęcie i wprowadzenie do produkcji
zawartości pochodzącej od użytkowników/czytelników. Horyzontalna
logika pozwala na wprowadzenie ich udziału w różnych momentach
i miejscach tworzenia się informacji. Może się to odbywać jako crowdsourcing, czyli zachęcanie do przysyłania zdjęć, informacji o wydarzeniach o największym znaczeniu. Innym sposobem jest ich uczestnictwo w śledztwach dziennikarskich i uzupełnianiu tematycznych dossier
na określony temat. Może to być udział ekspertów, którzy udzielają
wywiadów i specjalistycznych informacji, mogą to też być komentarze
czytelników/użytkowników i rekomendacje przez sieci społecznościowe. I wreszcie wśród sposobów współpracy z użytkownikami/czytelnikami odnotować trzeba finansowanie przez nich różnych projektów
i nowych informacyjnych serwisów internetowych („Cheek Magazine”,
„Le Zéphir”), ale również reportaży, śledztw dziennikarskich, filmów
dokumentalnych itp.
Zawód i rola dziennikarza
Umiejętności, którymi jeszcze niedawno dysponowali tylko dziennikarze, nie są już elitarne. Wystarczy, jak zauważa Charon, przyjrzeć
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się treściom zamieszczanym na blogach, materiałom na stronach internetowych opartych na partycypacji użytkowników i stałej obecności
w prasie tekstów ekspertów, którzy wywodzą się z grona użytkowników/
czytelników. Charon tłumaczy to wzrostem poziomu edukacji społeczeństwa oraz zmniejszaniem się liczby dziennikarzy. Oba te czynniki
wpływają na masowy udział „zwykłych” obywateli w tworzeniu informacji i to w sposób kompetentny. W tym kontekście Charon odnotowuje
trzy obszary, które wymagają pogłębionej refleksji. Jednym z nich jest
pytanie o rolę dziennikarstwa, jego status oraz pytania o jakość materiałów informacyjnych i deontologię informacji. Jakość nie jest już
obecnie problemem samych dziennikarzy – to temat debaty publicznej
o ważnym problemie edukacji medialnej, która umożliwi nabywanie
kompetencji przez wszystkich członków społeczeństwa. Obecnie pojęcie
dziennikarstwa musi zostać poddane redefinicji. To, co będzie odróżniało dziennikarza od odbiorców mediów nie będzie dotyczyło kwestii
technicznych czy eksperckich, ale będzie polegało na mediacji tworzonej i tkanej bez ustanku między rzeczywistością a odbiorcą. Według
Charona dziennikarzem nie można być przez sam fakt zatrudnienia
w przedsiębiorstwie prasowym. To pojęcie musi zostać przedefiniowane
i powinno być też regularnie aktualizowane.
Od optymalizacji ryzyka do zrozumienia
i akceptacji niepowodzeń
Współczesny model zarządzania w przedsiębiorstwach prasy magazynowej we Francji powstał w latach 80. Podkreślał on transformację przedsiębiorstwa prasowego na przedsiębiorstwo przemysłowe.
Znaczenia nabrały wówczas działy odpowiedzialne za rozwój przedsiębiorstwa. Celem ich działań była antycypacja możliwych niepowodzeń
przy wprowadzaniu na rynek nowych tytułów. W erze cyfryzacji potrzeba panowania nad niepowodzeniami, ich przewidywania i zapobiegania
im zanim nastąpią stała się przeszkodą. Teraz przewidywanie ewolucji
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użytkowania mediów jest niemożliwe. Konieczne za to staje się ciągłe
wymyślanie i testowanie wielu naraz nowych rozwiązań i projektów,
aby choć jeden zakończył się powodzeniem. I taki sposób myślenia
o współczesnym przedsiębiorstwie prasowym jest obecnie powszechny. Konieczne są zatem ciągła twórcza refleksja o sposobach innowacji,
o rozwoju, o nowych koncepcjach redakcyjnych, o nowych tematach
oraz testy i eksperymentowanie z nowymi pomysłami. W to wpisują
się koncepcje labs, laboratoriów, inkubatorów i nadawania wartości
wszystkiemu, co nowe.
Od koncepcji „każdy dla siebie” do poszukiwania
form wspólnego ponoszenia kosztów i ryzyka
Powyższa logika jest zgodna z ideą horyzontalności. W sytuacji
zagrożenia utraty niezależności zarówno ze strony producentów zawartości, jak i przemysłu informatycznego oraz telekomunikacyjnego,
przedsiębiorstwa prasowe (bez względu na rodzaj nośnika na którym
operują) poszukują sposobów na wspólne ponoszenie kosztów i ryzyka.
Zakłada to konieczność ciągłej obserwacji ruchów na rynkach na całym
świecie, analiza ewolucji zachowań odbiorców (wzorem może tutaj być
Pew Research Institut w USA), testy narzędzi i metod, inkubatory lub
projekty, platformy integrujące wiele serwisów i wielu wydawców. Jak
zauważa Charon, poszukiwania te są we Francji obecne, a problemy
skuteczniej rozwiązywane w startupach i pure playerach niż w tradycyjnych wydawnictwach prasowych.
Od oferty masowej do zindywidualizowanej
To zjawisko nie jest we Francji nowe. Już w latach 70. i 80. wydawnictwa prasy magazynowej koncentrowały się na strategii niszy. Podobnie
robiły radio „FM” i telewizja „TNT”. Wraz z cyfryzacją możliwy jest
następny krok, a mianowicie personalizacja oferty. Nie chodzi tutaj
o tworzenie dziennika dla jednej osoby. Chodzi raczej o korzystanie
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ze zbioru preferencji każdej z osób. Te informacje mogą być zebrane
za zgodą osób lub bez ich wiedzy, poprzez analizę ich wcześniejszych
zachowań w Internecie i na urządzeniach mobilnych. W takiej koncepcji
rola wydawcy polega na proponowaniu hierarchizacji informacji według
zainteresowań odbiorcy oraz na dostarczaniu oryginalnych, istotnych,
najświeższych informacji, które mogą zainteresować konkretnego
odbiorcę.
Od informacji kompletnej do wyselekcjonowanej
Ewolucja prasy codziennej we Francji od czasu zakończenia II Wojny
Światowej szła w kierunku ciągłego zwiększania liczby rubryk w gazetach, a celem było dostarczenie jak najbardziej kompletnej oferty tematycznej. Liczba stron ciągle rosła. Finansowały to wpływy z reklam,
na wzór prasy anglosaskiej i niemieckiej. Ze swej strony prasa magazynowa uzupełniała tę ofertę o ścisłe specjalizacje. Obecnie ta tendencja
stała się powodem poczucia nadmiaru, przesytu, i nazywa się ją „infootyłością” (infoobésité). Nikt już nie jest w stanie przeczytać całej zakupionej gazety i jednocześnie czytać prasy magazynowej, słuchać radia,
oglądać telewizji i przeglądać stron internetowych. Powstała zatem
potrzeba skonstruowania innej oferty, która jest lżejsza, a równocześnie
trafia dokładnie w potrzeby odbiorcy. Polega ona na zhierarchizowanym wyborze informacji. Takie oferty mają już media tradycyjne, np.
„Alterecoplus”, który dokonuje codziennej selekcji małej liczby informacji ekonomicznych obok wydawania tradycyjnego miesięcznika
„Altenatives économiques” i jego strony online. Tego typu strategia jest
zaś kluczowa dla pure playerów i startupów, jak „Brief.me” czy „Reader”.
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2.10. Miejsce prasy w demokracji

W konsekwencji tych zmian modeli rodzą się dwa pytania – o przyszłość mediów oraz o ich miejsce w społeczeństwie. Według Charona
wiele elementów wpływa na fakt, że mamy do czynienia z dualizmem
oferty prasy i mediów w ogóle. Z jednej strony jest ona skierowana
do wykształconej części społeczeństwa, zainteresowanej informacją, zaangażowanej w sprawy społeczne i zawodowe. Ale jest to grupa stosunkowo mało liczna. I jej liczebność odnawia się wolniej. Jak sądzi Charon,
może ona nawet maleć. Zatem prasa musi się też zwracać do odbiorcy
masowego, ale mniej wykształconego i mniej zmotywowanego do poszukiwania informacji politycznej i ogólnej.
Nakłady prasy codziennej maleją i to jest fakt odnotowany również
przez sąsiadów Francji, Niemcy i Wielką Brytanię. Według EchosEvants
z 27 listopada 2014, na które powołuje się Charon, dziennik „Bild” między 2002 a 2014 rokiem zmniejszył nakłady z 4 mln 300 tys. egzemplarzy do 2 mln 400 tys. Prasa regionalna we Francji również zmniejsza
nakłady: „La Voix du Nord” od 1980 do 2014 zmniejszył je z 379 tys.
do 231 tys. Jak wskazuje analiza wykonana w gminie L’Isle d’Abeau pod
Lyonem, erozja nakładów w wielkich metropoliach wiąże się z faktem,
że mieszkańcy peryferii wielkich metropolii nie kupują gazet. Drugim
powodem jest niechęć młodego pokolenia do czytania gazet.
W prasie magazynowej sytuacja nie przedstawia się lepiej. Według
danych OJD (Biuro Kontroli Nakładów) z 2014 roku porównanych
z danymi zawartymi w publikacji La Presse magazine, autorstwa
J.-M. Charona (wyd. Repères-La Découverte, 2008) magazyn telewizyjny
„Télé 7 jours” w 1987 miał nakład 3 mln 200 tys. egzemplarzy, w 2014 już
tylko 1 mln 200 tys., a „Femme Actuelle” w tym samym okresie z 2 mln
zmniejszyła nakład do 687 tys. egzemplarzy.
Po wtóre maleją przychody z reklam. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, czy ta tendencja się utrzyma, zatrzyma, czy odwróci. W związku
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z tym należy szukać innych sposobów zarabiania. Może to być zwiększenie gamy magazynów i monetyzacja zawartości cyfrowej.
To wszystko oznacza, że metody najszybciej możliwe do zastosowania i „najprostsze” dotyczą tylko odbiorców najbardziej zmotywowanych, poszukujących informacji, usług i zawartości wysokiej jakości, gotowych zapłacić za nie dosyć wysoką cenę. „Alternatives économiques”
proponuje swoje specjalne dossier za 9,50 euro. „Le Monde” podniósł
cenę do 2,20 euro, idąc w ślady dzienników o tradycyjnie niskich cenach
w wielu krajach świata, zaczynając od USA.
Oferta cyfrowa jest zazwyczaj w cenie bardziej przystępnej, np.
w „Médiapart” i „Lesquatreheures”. Ale w tym przypadku są to treści,
które nie są łatwe w odbiorze, a więc nie są w obszarze zainteresowania
odbiorców masowych, mało zmotywowanych do treści politycznych
czy ogólnych. W tym kontekście Charon wskazuje na fakt, że priorytet
dawany informacji politycznej i ogólnej staje być może pod znakiem
zapytania.
Autor zadaje sobie pytanie, czy nie prowadzi to do udzielania pomocy tym publikacjom, które są dostępne tylko uprzywilejowanym
społecznie, kulturowo i finansowo grupom. Czy trzeba przyspieszać
ryzyko upadku magazynów popularnych, czy nie należałoby raczej ich
wesprzeć, odwołując się do takich wartości jak: poszerzanie wiedzy,
pomoc w życiu codziennym, budowanie więzi z innymi.
Dziennikarstwo o podwójnym przyspieszeniu
Rozwój prasy cyfrowej, podobnie jak rozwój pure playerów informacji i startupów pracujących dla redakcji opiera się na pracy
dziennikarzy, których warunki zatrudnienia dalekie są od tych, które
mają dziennikarze wersji drukowanych. Najpierw nazywano ich pracę
„siedzącym dziennikarstwem”, a ich samych „galernikami informacji”.
Dzisiaj ten obraz jest już zanegowany przez efekty pracy dziennikarzy
w „Médiapart” (śledztwa dziennikarskie), w „Quatreheures” (wielkie
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reportaże), nie wspominając o live w „Le Monde” czy tematycznym
dossier w „Rue89”.
Pensje dziennikarzy cyfrowych są jednak nadal niższe, a ich czas
pracy dłuższy, niż w przypadku ich kolegów w gazetach drukowanych.
Charon zastanawia się, czy jest to związane z innym nośnikiem, czy jest
wyrazem kryzysu modelu ekonomicznego. Ten problem dotyczy również innych specjalistów zatrudnionych w wydaniach cyfrowych, którzy
współtworzą informacje: data-dziennikarzy, twórców fact checking czy
newsgame, którzy charakteryzują się wysokimi kwalifikacjami zawodowymi. Niedawne badania przeprowadzone przez Oliviera Standaeta
w Belgii85, na które powołuje się Charon, potwierdzają, że ta tendencja
widoczna jest również w innych krajach.
Charon zadaje sobie również pytanie, czy po dwóch dziesięcioleciach
rośnie, czy też utrwala się zaangażowanie w Internecie najstarszych graczy. Sytuacja w tej kwestii przypomina błędne koło: brak atrakcyjności
dziennikarstwa cyfrowego hamuje rozwój nowych organizacji, zintegrowanych, o dwudziestoczterogodzinnym cyklu pracy, obsługujących
wszystkie nośniki. Opory przed zaakceptowaniem dziennikarstwa cyfrowego ze strony dziennikarzy prasy tradycyjnej wpływają na utrzymywanie się szczególnej grupy dziennikarzy, która jest o wiele gorzej
traktowana. Charon wskazuje na niewystarczającą jeszcze we Francji
liczbę dyrektorów redakcji, redaktorów naczelnych, czyli średniej kadry,
która wywodziłaby się z prasy cyfrowej lub która nabyła w tej prasie
duże doświadczenie.

85 O. Standaert, Le journalisme flexible – Trajectoires d’insertion, identités
professionnelles et marché du travail des journalistes de Belgique francophone.
Thèse de doctorat à l’Université Catholique, Louvain mars 2015.
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2.11. Konkluzje i zalecenia

Charon, podejmując próbę opisu pejzażu prasy i wydań cyfrowych,
dotyczących informacji oraz określenia zarysowujących się nowych
granic między nimi, zwraca uwagę na konieczność wzięcia pod uwagę
skali zmian, które łączą w sobie pęd do twórczego działania, do odnowienia zawartości i dziedzin działania oraz destrukcja dawnych modeli
ekonomicznych, której nie towarzyszy powstawanie nowych modeli.
W takim momencie pojawiają się pojęcia, które określają możliwe kontury działań w tej dziedzinie: ekosystem, innowacja, eksperymentowanie
oraz atrakcyjność.
Ekosystem w centrum refleksji
Ekosystem to zespół licznych uczestników/graczy na rynku medialnym, z ich historią, organizacją, rodzajami ich działalności, produkcją,
bezpośrednimi (lub nie) związkami z publicznością. Istotne staje się
ewaluacja ich wzajemnych relacji, które ciągle się rozwijają. Są one wynikiem współzawodnictwa, solidarności i przede wszystkim wspólnego
ponoszenia kosztów i ryzyka. Konieczne jest również uznanie, że zarówno rozwój, jak i zastój wynikają z ich sukcesów lub niepowodzeń.
Jak twierdzi Charon, we Francji ekosystem nie jest zamknięty, jeden
z głównych potencjałów środowiska zawodowego, które się w nim rozwija, to otwartość na świat, wędrówka przez różne kraje i kontynenty,
począwszy od Ameryki Północnej. Aby zmierzyć ekosystem, który się
właśnie tworzy, należy widzieć go w całej jego złożoności, nie segmentując go, jak to było wcześniej. Charon uważa, że państwo powinno
przyjąć za swój cel wspieranie przedsiębiorstw, które są innowacyjne, nie boją się eksperymentować i dbają o atrakcyjność tego sektora.
Te priorytety są bowiem według Charona jedyną drogą do zbudowania
nowych modeli ekonomicznych.
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Wspieranie duetu innowacyjności i eksperymentowania
W ocenie Charona problem, który trzeba przezwyciężyć, polega
na sprzeczności pomiędzy dużym wkładem energii i środków na mobilizowanie innowacyjności i eksperymentowania (tworzenie laboratoriów, inwestycje w rozwój, łączenie różnorakich kompetencji itd.)
a słabą rentownością obecnych modeli ekonomicznych, które te środki
ograniczają. To, co państwo w takiej sytuacji może zrobić, to nieść pomoc w finansowaniu innowacji i szukać nowych rozwiązań prawnych.
W kwestii finansowania chodzi o połączenie finasowania publicznego z poszukiwaniem źródeł finansowania mieszanego, na przykład
ze strony prywatnych funduszy (infopośredników) oraz finasowania dobrowolnego ze strony odbiorców i użytkowników (rozszerzenie udziału
crowdfundingu). Te fundusze lub pomoc w finansowaniu powinny być
skierowane do różnych form przedsiębiorstw informacyjnych, prasowych i cyfrowych, do startupów i agencji współtworzących informacje,
jak i na poszczególne projekty pure playerów zawartości, mogących
mieć duży wpływ na cały ekosystem. Charon podkreśla konieczność
zrewidowania kryteriów przyznawania funduszy publicznych – według
niego skierować je należy obecnie zarówno na pomoc w restrukturyzacji
redakcji już istniejących, jak też na tworzenie nowych przedsiębiorstw.
Państwo mogłoby faworyzować tworzenie inkubatorów, które przyjmowałyby pure playery informacji, laboratoria przedsiębiorstw prasowych oraz startupy współtworzące informacje, w Paryżu i w terenie.
Poza tym Ministerstwo Kultury i Komunikacji wraz z Sekretariatem
Stanu, zajmującym się badaniami w dziedzinie szkolnictwa wyższego,
mogłyby razem zachęcać do tworzenia zespołów integrujących szkolenia do innowacji i badania o wymiarze międzynarodowym. Konkretne
rozwiązania tych inkubatorów stworzyłyby miejsce na badania pod
okiem „Klubu Innowatorów”, stworzonego przez Ministerstwo Kultury
i Komunikacji.
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Wobec ryzyka odwrócenia się startupów od prasy online z powodu
braku wystarczającego finansowania, Charon proponuje, aby stworzyć
formułę startupów-rezydentów. Polegałaby ona na przyjęciu przez
przedsiębiorstwo prasowe jednego startupa na czas wprowadzenia w życie jakiejś innowacyjnej aplikacji czy zawartości. Takie formuły prywatne już istnieją, na przykład w grupie Amaury. Pomoc ze strony państwa
zwiększyłaby liczbę prowadzonych badań i innowacji. Jak podkreśla
Charon, rolą państwa powinno być również wspieranie i inicjowanie
różnego rodzaju przedsięwzięć (seminariów, forów czy konferencji)
mających na celu tworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń, ich
ocen i analizy. Dobrze byłoby też umożliwić publiczną prezentację
i wyróżnienie udanych innowacji i projektów poprzez organizowanie
konkursów oraz przyznawanie stypendiów i nagród w ich ramach,
szczególnie dla młodych innowatorów i przedsiębiorców.
Łączenie wielu ścieżek szkoleniowych
Bardzo wiele udanych innowacji wydawniczych wynika ze współpracy wielu specjalistów, którzy do tej pory nie spotykali się na gruncie zawodowym. Inicjatywa wspólna ze strony władz publicznych,
Ministerstwa Kultury i Komunikacji oraz Szkolnictwa Wyższego powinna doprowadzić do stworzenia wspólnej oferty szkoleń dla zawodów,
które uczestniczą w tworzeniu informacji. Chodzi o instytucje szkolące
dziennikarzy, grafików i designerów, specjalistów informatyków, którzy zajmować się mają rozwojem technologicznym. W opinii Charona
podstawą powinno być stworzenie przestrzeni do dialogu między tymi
różnymi ścieżkami szkoleń, to znaczy publicznych konferencji i seminariów, podczas których następowałaby wymiana doświadczeń, ich analiza
i ocena. Pierwszym efektem tych działań byłoby połączenie studentów
różnych specjalności na wspólnych kursach, gdzie mogliby antycypować przyszłą współpracę w przedsiębiorstwach prasowych. Przykładem
takiego działania jest Ouest Medialab w Nantes.
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Ochrona karier zawodowych dziennikarzy
Wspomniane wcześniej dziennikarstwo „dwóch prędkości” skłania
do refleksji nad kondycją dziennikarstwa francuskiego w kontekście
sytuacji międzynarodowej. Charon wskazuje na konieczność zaktualizowania definicji zawodu dziennikarza i dziennikarstwa. Trzeba zastanowić się, czy nadal wiązać zawód dziennikarza wyłącznie z faktem
zatrudnienia w przedsiębiorstwie medialnym, czy nie trzeba włączyć
do tego zawodu pracowników startupów zawartości, czy nie należy
zweryfikować reguł prawa autorskiego, przystosowując je do prawa europejskiego. Charon uważa, że problemy te nie wiążą się bezpośrednio
z innowacją, ale jednak mogą one hamować przyspieszenie ewolucji
w przedsiębiorstwach prasowych, w agencjach i startupach. Jeśli państwo nie włączy się do organizacji przestrzeni, w której będzie możliwa
dyskusja, wymiana poglądów na temat statusu dziennikarzy, głównych
graczy mogących doprowadzić do ewolucji sektora prasy, jego innowacji i atrakcyjności, specjaliści najbardziej zaangażowani w tym sektorze
w proces innowacji odejdą do innych sektorów albo wyjadą za granicę.
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Rozdział 3
Dziennik „Ouest-France” i grupa
SIPA/Ouest-France wobec procesów
cyfryzacji na francuskim rynku prasy

3.1. Rynek prasy we Francji – ogólna

charakterystyka
Większość danych dotyczących rynku mediów we Francji, wykorzystanych w tym podrozdziale, pochodzi z książki J.-M. Charona, Les
Médias en France, wydanej w 2014 roku przez wydawnictwo Éditions
La Découverte.
Przedsiębiorstwa prasowe są częścią rynku mediów, który we Francji
od lat 70. ubiegłego stulecia nie przestaje mnożyć ofert. Segment prasy
drukowanej charakteryzuje się nieprzerwanym wzrostem liczby tytułów
prasy magazynowej oraz codziennej prasy bezpłatnej. Dzięki uregulowaniom prawnym, zmianom społecznym oraz technologicznym rozwinął się rynek radia i telewizji (dostęp do częstotliwości, powszechność
dostępu społeczeństwa do urządzeń, telewizja satelitarna, kablowa,
naziemna telewizja cyfrowa). Cyfryzacja mediów zaowocowała pojawieniem się i rozwojem nowych form mediów charakteryzujących się
wręcz nieograniczoną zawartością. Istotnym elementem rynku mediów
we Francji są również agencje informacyjne, w tym największa AFP.
Na rynku współczesnym rynku mediów francuskich następuje coraz
większa specjalizacja zawartości i segmentacja użytkowników oraz jego
umiędzynarodowienie86.

86 Tamże, s. 36.
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3.2. Uczestnicy rynku mediów: dwie

grupy plurimedialne
Jak podkreśla Jean-Marie Charon, media we Francji nie są w najlepszej kondycji. Głównymi bolączkami francuskich przedsiębiorstw
medialnych są według badacza: niewystarczająca ich wielkość, brak
kapitału, korporacyjność, braki w zakresie umiejętności sprzedażowych
– szczególnie na rynku reklamowym – czasami całkowity brak zysków.
Ta ocena nie dotyczy wielkich grup medialnych.
Niedokapitalizowanie małych i średnich przedsiębiorstw oraz grup
medialnych doprowadziło do zagarnięcia rynku medialnego przez potężne grupy przemysłowe, które często zależą od zamówień publicznych
(np. przemysłu zbrojeniowego). Tylko jedna grupa medialna Lagardère
– ma swoją siedzibę we Francji. Drugą europejską grupą obecną na francuskim rynku mediów jest Bertelsmann. Obie grupy nie są liderami
w branżach medialnych, które reprezentują. Wyróżnia je i stanowi o ich
sile fakt, że są obecne praktycznie we wszystkich rodzajach mediów.
Lagardère koncentruje się na mediach, wydawaniu książek oraz
na rekreacji i rozrywce. Kupując w 1980 roku wydawnictwo Hachette,
Lagardère stał się właścicielem prasy magazynowej, wydawnictwa książek oraz zaangażował się w rynek audiowizualny. Od połowy pierwszej
dekady XXI wieku grupa inwestuje w zawartość cyfrową przez tworzenie stron dla swoich drukowanych tytułów oraz wykup pure playerów.
Najsilniej grupa jest obecna na rynku prasy magazynowej (kobiecej,
młodzieżowej, informacyjnej) oraz rynku radia i rynku cyfrowym – filia
Lagardère Active. Zyski czerpie z własnej agencji reklamy – Lagardère
Publicité. Jej obecność na rynku telewizji jest mało znacząca. Natomiast
Lagardère Publishing jest obecnie jednym z największych wydawnictw
książek na świecie. Filia Hachette Livre jest właścicielem tak znaczących marek, jak: Stock, Fayard, Grasset czy Larousse. Filia Lagardère
Service działa na rynku dystrybucji książek i prasy we Francji i poza jej
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granicami za pośrednictwem takich sieci, jak: Relay czy Curtis, a w mediach cyfrowych poprzez HDS Digital. Lagardère Unlimited jest stosunkowo młodą filią, która zajmuje się organizacją eventów sportowych87.
Bertelsmann, który powstał w 1835 roku, do czasu po II wojnie światowej specjalizował się w wydawaniu książek i druku. Z czasem wyspecjalizował się w branży audiowizualnej, potem w prasie magazynowej
(w 1969 roku przejął Gruner+Jahr), od 1980 roku rozwija równolegle
swoją obecność w wielu branżach: na rynku wydawniczym, muzycznym,
radiowym i telewizyjnym. Grupa ma ambicje ekspansji międzynarodowej, 70% jej obrotów to działania poza granicami Niemiec. W pierwszej dekadzie XXI wieku grupa przeszła transformację, zrezygnowała mianowicie m.in. z branży muzycznej i z dostarczania Internetu.
Kapitał grupy, która jest zorganizowana jako holding, chroni fundacja.
Najważniejsze filie holdingu to: Random Hause (książki), Arvato (druk
i usługi), Gruner+Jahr (prasa drukowana i cyfrowa), RTL Group (radio
i telewizja). Szefem grupy jest Elisabeth „Liz” Mohn88.

3.3. Prasa magazynowa

Własność prasy magazynowej jest zdominowana przez trzy grupy
międzynarodowe: Lagardère Active, Prisma Press i Mondadori. Nie
brak mniejszych uczestników tego segmentu, wśród których są Bayard
Presse, Roularta i Le Monde, jednak zaznaczyć trzeba, że segment ten
bardzo wyraźnie uległ procesom koncentracji.
Hachette Filipacchi Médias, utworzony przez Lagardère Active, wydawał na początku tego wieku na całym świecie ponad dwieście tytułów
prasy magazynowej, z czego około czterdziestu we Francji. Obecnie
grupa działa w czterech segmentach, często przyjmując pozycję lidera:
87 J.-M. Charon, dz. cyt., s. 62-63.
88 Tamże, s. 63.
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tygodniki telewizyjne (w tym „Télé 7 jours”, który wygrywa w rankingach), prasa kobieca (tytuł sztandarowy „Elle”), aktualności (tygodniki
„Paris Match” i „JDD”), prasa młodzieżowa i dziecięca we współpracy
z Disneyem („Le Journal de Mickey” czy „Picsou Magazine”). Wszystkie
magazyny wydawane przez grupę mają swoje wersje cyfrowe89. Na czele
całej grupy Lagardère stoi Arnaud Lagardère.
Prisma Presse jest francuską filią Grune+Jahr. Od lat 90. XX wieku zajmowała drugie miejsce wśród wydawców prasy magazynowej
na świecie. Grupa specjalizuje się w prasie kobiecej („Femme Actuelle”,
„Gala”, „Prima”, „Voici”), magazynach ekonomicznych („Capital”), magazynach telewizyjnych („Télé Loisir”). Od początku XXI wieku grupa
odnotowuje duży spadek zainteresowania odbiorców i nawet cyfrowe
wersje nie rekompensują strat90.
Grupa Mondadori powstała na początku XX wieku, początkowo
jako wydawca książek, a następnie prasy. W 1991 roku została wykupiona przez holding finansowy Silvio Berlsusconiego, następnie stała się
właścicielką grupy magazynów stworzonej w 2006 roku przez angielską
grupę Emap. Przyjęła wówczas nazwę Mondadori France i jest numerem trzecim w segmencie prasy magazynowej we Francji. Specjalizuje
się w czterech obszarach tematycznych: w prasie telewizyjnej („Télé
Poche” i „Télé Star”), prasie dla kobiet („Modes et travaux”, „Biba”), dla
mężczyzn („Auto-journal”, Auto Plus”), w show biznesie, życiu gwiazd
(„Grazia”). Podobnie jak Prisma Presse, także ta grupa odnotowuje
spadek zainteresowania prasą telewizyjną i niektórymi tytułami prasy kobiecej. „Grazia” w wersji francuskiej cieszy się natomiast bardzo
dużym powodzeniem. Każde z wydawnictw grupy ma swoją wersję
cyfrową dzięki filii Mondadori Digital91.

89 Tamże, s. 64.
90 Tamże, s. 64-65.
91 Tamże, s. 65.
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Grupa Bayard Presse powstała w 1873 roku z inicjatywy zgromadzenia Asumpcjonistów. Najpierw była wydawcą dwóch tytułów prasy
religijnej: „Le Pélerin” i „La Croix”. Następnie swoją uwagę skierowała
na młodego czytelnika, wydając prasę tzw. edukacyjną: „Pomme d’Api”,
„Astrapi”. W latach siedemdziesiątych wylansowała prasę skierowaną
do seniorów („Notre Temps”). W 1980 roku zrównoważyła wydawanie
prasy magazynowej wydawaniem książek i weszła na rynek audiowizualny oraz cyfrowy. W 2005 roku wykupiła swojego głównego konkurenta
w branży prasy młodzieżowej, Milan Presse. Grupa jest zorganizowana
według trzech pól zawartości: tematyki młodzieżowej, aktualności-kultury – religii, problemów seniorów. Aby zrekompensować swój niewielki
rozmiar, co przekłada się na niski nakład, małą liczbę zatrudnionych
pracowników, a więc niewielką możliwość dużych zysków grupa zbliżyła się do innych, bliskich jej tematycznie wydawców europejskich92.
Express Roularta jest rodzinną grupą, która stała się liderem na rynku magazynów, tygodników regionalnych, telewizji i mediów cyfrowych
w Belgii. W 2006 roku grupa wykupiła grupę Express i stała się wydawcą
takich tytułów we Francji, jak: „L’Express” – magazyn aktualności, tygodnik opinii, „L’Expansion” – ekonomiczny, „L’Étudiant” – tytuł dla
młodzieży, „Atmosphère” – magazyn dla kobiet, „Point de vue” – gazety
typu people, „Lire” o tematyce kulturalnej i rozrywkowej. Wszystkie
tytuły występują w wersji cyfrowej, a „L’Express.fr”, podobnie jak jego
drukowany odpowiednik jest jednym z najbardziej popularnych i opiniotwórczych francuskich mediów z aktualnymi wiadomościami?93.

92 Tamże, s. 65-66.
93 Tamże, s. 66.
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3.4. Prasa codzienna

Pierwsza dekada XXI wieku to okres dużych zmian na rynku francuskiej prasy codziennej. Należy wśród nich wymienić takie wydarzenia,
jak: włączenie do działalności drukowanej przedsiębiorstw prasowych
aktywności w sferze cyfrowej, zmiany własności (szczególnie wielkich
marek dotychczas niezależnych, jak np. „Le Monde”), znikanie starych
marek z rynku („France-Soir”, „La Tribune”), pojawianie się nowych
o oryginalnej organizacji („L’Opinion”)94. Skrupulatne ustalenie struktury własności na rynkach mediów nie jest łatwe, gdyż zachodzą na nich
różnorodne zmiany w postaci np. fuzji i przejęć części udziałów. W niektórych wypadkach trudno w ogóle zidentyfikować właścicieli. Renaud
Février w artykule zmieszczonym na stronie „L’Obs” z 16 października 2015 roku podjął próbę uporządkowania tej wiedzy95. We Francji
prawie wszystkie media o tematyce ogólnej, niespecjalistycznej należą
do dwudziestu grup. Większość z tych grup z kolei należy do wielkich
przemysłowców, którzy zdobyli fortuny w dziedzinach bardzo odległych
od branży medialnej (transport, budownictwo, produkty luksusowe,
telekomunikacja). Większość właścicieli grup to mężczyźni, są wśród
nich tylko dwie kobiety. Na rynku mediów francuskich bardzo rzadkie
są przypadki tytułów niezależnych. Należą do nich między innymi: „Le
Canard enchaîné”, „Charlie Hebdo”, „Marianne”, Médiapart, „Politis”,
„Ouest-France”. Często własność dzieli między siebie wiele osób, najczęściej – szczególnie w nowych mediach – są to dziennikarze.
Do największych przedsiębiorstw wydających prasę codzienną
należy Grupa Dassault-Grupa Figaro. W 2002 roku Serge Dassault
wykupił dziennik „Le Figaro”. Grupa Le Figaro oprócz flagowego,
94 Tamże, s. 66.
95 R. Février, «Le Figaro», «Libé», «l’Obs»… qui possède la presse
française?, 15.X.2015, «l’Obs», http://tempsreel.nouvelobs.com/
infographies/20151015.OBS7723/le-figaro-libe-l-obs-qui-possedela-presse-francaise.html, [data dostępu: 13.03.2016].
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opiniotwórczego dziennika o zasięgu ogólnokrajowym posiada również
magazyny weekendowe pod marką „Le Figaro” („Madame”) lub niezależne od marki („TV Magazine”) dystrybuowane przez prasę regionalną.
Liczący 90 lat Dassault posiada piątą fortunę we Francji (2015), Grupę
Dassault oprócz grupy Figaro konstytuuje wiele filii niezwiązanych
z mediami: Dassault Aviation, Dassault Falcon Jet, Dassault Falcon
Service, Sogitec, SABCA, Dassault Systèmes, Immobilière Dassault,
Château Dassault, Artcurial. Oprócz „Le Figaro” grupa Dassault zakupiła pod koniec 2015 roku CCM Benchmark Groupe (wydawcę wielu
mediów internetowych („Copains d’avant”, „le Journal du Net”, „l’Internaute”, „Comment ça marche”…) i stała się liderem nowych mediów
francuskich, odnotowując miesięcznie 25 milionów wejść na swoje
strony w Internecie i 12,5 miliona na urządzenia mobilne.
Groupa Amaury jest przedsiębiorstwem rodzinnym założonym
przez Émilien Amaury, zarządzanym obecnie przez Marie-Odile
Amaury. Grupa powstała, aby po zakończeniu II wojny światowej wydawać dziennik „Le Parisien Libéré”. Szybko jej własność poszerzyła
się o drukarnie, dzienniki regionalne i magazyny. Dwa tytuły, które
pozwoliły w przeszłości na stabilną pozycję grupy na rynku mediów,
to dziennik sportowy „L’Équipe” i spółka organizująca wydarzenia
sportowe ASO (Tour de France, Paris-Dakar). Pod koniec ubiegłego
stulecia grupa powróciła do wydawania dziennika regionu paryskiego „Le Parisien” i jego odpowiednika ogólnokrajowego „Aujourd’hui
en France”. Ostatnie lata są dla grupy trudne. Z jednej strony musi walczyć z konkurencją gazet bezpłatnych, z drugiej rozwijać swoją ofertę
cyfrową dla „L’Équipe” i stowarzyszonych z nią tytułów96. Pod koniec
2015 roku dziennik „Le Parisien” – „Aujourd’hui en France” został
sprzedany koncernowi produkującemu najsłynniejsze produkty luksusowe – LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy).

96 Tamże, s. 67.
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Grupa Le Monde powstała po II wojnie światowej z inicjatywy
aktywistów ówczesnych ruchów politycznych, a dziennik „Le Monde”
do początku XXI wieku był dziennikiem tzw. de qualité. Tytuł prezentował wysoką jakość. Był niezależny, personel i szef redakcji – pod
postacią Spółki redaktorów Le Monde – stanowili większość akcjonariuszy na początku XXI wieku. Następujące po sobie kryzysy doprowadziły w 2010 roku do przejęcia tytułu przez grupę trzech akcjonariuszy.
Są nimi Pierre Bergé, Xavier Niel i Matthieu Pigasse. W 2014 roku zakupili oni „Le Nouvel Observateur” i jego satelity. Strategia rozwoju grupy
zmieniała się. Na początku podjęto próbę zakotwiczenia się w regionie
(journaux du midi), potem przejęcia kontroli nad magazynami (PVC),
które mają zbliżoną do czytelników dziennika „Le Monde” publiczność („Courrier International”, „Télérama, „La Vie”). W połowie lat 90.
XX wieku grupa rozpoczęła aktywność w Internecie, gdzie „Lemonde.
fr” ma swoją silną pozycję i gdzie grupa tworzy pure playery („LePost”
i „HuffingtonPost”, „Rue89”, „LePlus”)97.
EBRA powstała w 2016 roku, w okresie gdy bank Crédit mutuel
de l’Est wraz z grupą Est Républicain odkupił od Socpresse tytuły prasy
regionalnej na wschodzie Francji. Kilka lat później przejęła grupę Est
Républicain. Stała się tym samym posiadaczem nie tylko dużej liczby
tytułów, ale pokryła swym zasięgiem prawie całą wschodnią Francję.
Dzięki temu uzyskała możliwość prowadzenia polityki niskich kosztów, czyli łączenia konkurujących wcześniej tytułów, przygotowywania
wspólnych serwisów (politycznego i informacji ogólnych), obsługi informatycznej tytułów przez serwis bankowy, przedruku artykułów w wielu
tytułach należących do grupy itp. Michel Lucas, prezes Confédération
nationale du Crédit mutuel, stoi na czele jednej z największych grup prasy regionalnej we Francji. Do grupy należą takie tytuły, jak: «L’Alsace»,
«Les Dernières Nouvelles d’Alsace», «Le Républicain lorrain», «Le Bien

97 Tamże, s. 67-68 i R. Février, dz. cyt.
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public», «Le Dauphiné», «Le Journal de Saône-et-Loire», «Le Progrès»,
«L’Est républicain», «Vosges matin», «Vaucluse Matin»98…
Rossel jest belgijską grupą rodzinną. Jest w posiadaniu dziennika „Le
Soir de Bruxelles”, dzienników lokalnych (Sudpresse), prasy ekonomicznej („L’Écho”), gazet bezpłatnych i stron z ogłoszeniami. W 2000 roku
grupa zainwestowała w rynek francuski po raz drugi, w grupę dzienników regionalnych (Rossel odzyskał wówczas niezależnoś po tym, jak
grupa Hersanta wykupiła ją w 40%). W 2012 roku Rossel potwierdził
swoją strategię rozwoju we Francji. Na czele grupy stoi Patrick Hurbain.
Grupa przejęła od Hersanta obszar CAP (Champagne-ArdennesPicardie) i jest właścicielem następujących tytułów na północnym
wschodzie Francji: „La Voix du Nord” i jego satelity („L’avenir de l’Artois”, „Le Courrier picard”, „Nord Éclair”, „Nord Littoral”, „L’Écho
de la Lys”), oraz „L’Union”, „L’Ardennais”, „L’Est-Éclair” i „Libération
Champagne”99.
Grupa Altice Patricka Drahi jest nowym członkiem ekosystemu
medialnego Francji. Szef tego luksemburskiego konsorcjum specjalizującego się w telekomunikacji i sieciach kablowych wykupił w 2014 roku,
wspólnie z Bruno Ledoux, upadający dziennik „Libération”, następnie
przejął magazyny grupy Express – Expansion („L’Express”, „L’Expansion”,
„Mieux vivre votre argent”, „Point de vue”, „Lire”, „Studio Cinélive).
Patric Drahi jest też właścicielem izraelskiego kanału informacyjnego
i24news, dostępnego we Francji w języku francuskim100.
Zarządzana przez Vincenta Bolloré Grupa Bolloré zajmuje się głównie transportem i logistyką. Poprzez swój udział w Vivendi, którego
jest głównym akcjonariuszem, grupa weszła jednak na rynek medialny
Francji. Grupa jest również w 70% współwłaścicielem „Direct Matin”.

98 Tamże, s. 68 i R. Février, dz. cyt.
99 Tamże, s. 69 i R. Février, dz. cyt.
100 R. Février, dz. cyt.
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Tytuł jest tworzony wspólnie z „Le Monde”, którego grupa posiada 30%
udziałów101.
Państwo jest jedynym akcjonariuszem „France Télévisions” i „Radio
France”. Natomiast AFP nie jest własnością państwa. Co więcej, jej statut zabrania przyjmowania subwencji od państwa, co zagrażałoby jej
niezależności. AFP jest finansowane jedynie z dochodów z działalności
komercyjnej. Jednak 40% jej obrotów pochodzi z abonamentów różnych
instytucji publicznych, a więc od państwa102. W tym tkwi paradoks.
Szefem grupy La Dépêche jest przewodniczący PRG (Partia
Radykalnej Lewicy) Jean-Michel Baylet. Poza swoim sztandarowym
tytułem „La Dépêche du Midi” (145 milionów euro obrotów), grupa
posiada jeszcze „La Nouvelle République des Pyrénées” oraz „Journaux
du Midi” (120 milionów euro obrotów), który zakupiła od Sud-Ouest
w czerwcu 2015 roku. Tym samym grupa stała się czwartą co do wielkości grupą dzienników regionalnych103.
Grupa Hersant Média, kierowana przez Philippe’a Hersanta, powstała w 1985 z podziału grupy Hersant na dwie części. Decyzję tę podjęto
w celu uniknięcia oskarżenia o koncentrację na rynku prasowym. Grupa
posiada obecnie dzienniki na obszarach zamorskich Francji: „France
Antilles”, „France-Guyane”, „La Dépêche de Tahiti”, „Les Nouvelles
de Tahiti”, „Journal de l’île de La Réunion” i „Les Nouvelles calédoniennes”. Będąca jeszcze kilka lat temu gigantem na rynku prasy regionalnej
grupa Hersant Média pozbyła się bardzo wielu tytułów104.
Martin Bouygues, akcjonariusz grupy TF1, zbudował pierwszy pod
względem oglądalności i liczby zatrudnionych pracowników telewizyjny
101 Tamże.
102 Tamże.
103 R. Février, dz. cyt. oraz informacja agencyjna, AFP, Rachat des Journaux
du Midi par La Dépêche, 25.06.2015, Ladepeche.fr, http://www.ladepeche.
fr/article/2015/06/25/2132067-rachat-journaux-midi-depeche-bayletannonce-300-suppressions-emplois.html, [data dostępu: 13.03.2016].
104 R. Février, dz. cyt.

Prasa codzienna

117

kanał europejski. Grupa posiada również LCI („La Chaîne Info”), który
powstałw 1994 roku jako pierwszy kanał telewizji informacyjnej i wiele
kanałów naziemnej telewizji cyfrowej (NT1, HD1, TMC). Jest również
właścicielem bezpłatnego dziennika „Métro”, który od lipca nie ukazuje
się już w wersji papierowej, jedynie cyfrowej. Obecnie prezesem i dyrektorem generalnym grupy jest Gilles Pélisson105.
Grupa La Provence należy do Bernarda Tapie od 2013. Poza „La
Provence” zakupiła również dziennik „Corse-Matin”106.
Grupa NextRadioTV powstała w grudniu 2000 roku, a jej twórcą
i głównym akcjonariuszem jest Alain Weill. Księstwo Monako posiada
akcje tej spółki grupującej RMC, BFM TV, BFM Business i Sport107.
Grupa Sud-Ouest w 80%ach należy do rodziny Lemoîne i wspólników, via Société civile bordelaise de gestion (Socibog). Jej sztandarowym tytułem jest dziennik „Sud-Ouest”, poza tym grupa jest wydawcą „Charente libre”, „Dordogne libre”, „La République des Pyrénées”
i „Pyrénées Presse”108.
Bernard Arnaud, druga pod względem wielkości fortuna we Francji
(pierwsze miejsce należy do Liliane Bettencourt), jest głównym akcjonariuszem grupy LVMH (Louis Vuitton-Moët-Hennessy). Poprzez swój
holding Christian Dior jest właścicielem takich marek luksusowych, jak:
Guerlain, Louis Vuitton, Kenzo Parfums, Bulgari i innych. Grupa jest
także właścicielem dziennika ekonomicznego „Les Échos” i dziennika
„Parisien” – „Aujourd’hui en France”.
François-Henri Pinault, syn François Pinault, przejął po ojcu grupę
Artémis w 2003 roku. Grupa Artémis jest kontrolującym akcjonariuszem Kering, jednego z liderów światowych ubrań i luksusowych dodatków w sektorze: dóbr luksusowych, a także Sport & Lifestyle (Gucci,
Balenciaga, Puma, Cobra…). Artémis posiada również dom aukcyjny
105
106
107
108

Tamże.
Tamże.
Tamże.
Tamże.
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Christie’s i winnicę Château Latour. Grupa jest właścicielem opiniotwórczego tygodnika „Le Point” i ekonomicznego dziennika „L’Agefi”.
Listę najważniejszych grup będących właścicielami mediów (w tym
prasy) we Francji kończy grupa SIPA/Ouest-France wydająca dziennik „Ouest-France” oraz wiele innych tytułów. François Régis Hutin,
syn założyciela „Ouest-France” Paula Hutin-Desgrées, jest przewodniczącym dyrektoriatu dziennika, ale oficjalnie nie jest już jego właścicielem. „Ouest-France” (najbardziej poczytny dziennik we Francji)
należy do grupy Sipa/Ouest-France, która z kolei jest własnością l’Association pour le soutien des principes de la démocratie humaniste
(Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Zasad Demokracji Humanistycznej).
Stowarzyszenie powstało w celu ochrony dziennika przed wykupem
i jest organizacją non-profit, nie dystrybuuje dywidend.
Nie istnieją więc akcje dziennika, które ktokolwiek mógłby wykupić od akcjonariuszy. Poza dziennikiem „Ouest-France” grupa posiada
wiele dzienników regionalnych: „Le Courrier de l’Ouest”, „Le Maine
libre”, „Presse-Océan”, „La Presse de la Manche”, a przez swoją filię
Publihebdos jest właścielem „Le Courrier de Mantes”, „Le Courrier des
Yvelines”, „La Gazette du Val-d’Oise”, „L’Éclaireur Brayon”, „Le Réveil
de Neufchâtel”, „Côté Quimper”, „La Croix du Nord”, itd. Poprzez inną
filię, Spir Communication, grupa jest w 50% właścicielem dziennika
bezpłatnego „20 Minutes”109.

3.5. „Ouest-France” wobec cyfryzacji

Niniejszy podrozdział oraz informacje o reorganizacji newsroomu w redakcji „Ouest-France”ukazały się w druku w 2015 roku, jako
artykuł pokonferencyjny napisany we współautorstwie z Weroniką
Świerczyńską-Głownią zatytułowanym „Cyfryzacja a zmiany organizacji
109 R. Février, dz. cyt.
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pracy redakcji regionalnego dziennika. Przypadek „Ouest-France” opublikowanym w książce pod redakcją Wiesława Cetery, Krzysztofa Kowalika,
Logistyka i administrowanie w mediach aspekty teoretyczne i aplikatywne, wydanej w 2015 roku przez Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu
Warszawskiego.
Francuski dziennik regionalny „Ouest-France” nieprzerwanie
od 1971 roku zajmuje pierwsze miejsce pod względem sprzedaży wśród
wszystkich dzienników we Francji, również tych o zasięgu krajowym.
Dzienna sprzedaż „Ouest-France” jest niezwykle wysoka. Na przykład,
między lipcem 2013 a czerwcem 2014 roku wynosiła około 750 tys. egzemplarzy, przy nakładzie 808 tys.110, podczas gdy sprzedaż dla tak renomowanych tytułów krajowych, jak „Le Monde” czy „Le Figaro” wynosiła
odpowiednio 274 tys. i 319 tys. w porównywalnym okresie111. „OuestFrance” jest, jak już wspomniano, pierwszym pod względem nakładu
i sprzedaży dziennikiem francuskim. Obszar, na którym jest sprzedawany, jest – jak na francuskie warunki – strefą dość peryferyjną. Zajmuje
on około 1/7 obszaru Francji (powierzchnia porównywalna z krajami
Beneluxu) i jest zamieszkały przez blisko 8 mln z ogólnej liczby 68 mln
mieszkańców Francji. Obszar ten obejmuje trzy regiony: Bretanię, Kraj
Loary i Dolną Normandię. Nie wszędzie jednak gazeta ma pozycję dominującą. Jej głównym konkurentem jest „Le Télégramme”112.
Aby wyjaśnić niewątpliwy fenomen „Ouest-France” na rynku
medialnym Francji, w epoce nieustannego znikania nawet bardzo
starych tytułów z rynku prasy drukowanej na całym świecie, należy przede wszystkim przybliżyć historię i filozofię działania tytułu.
Gazeta nie odniosłaby bowiem sukcesu, gdyby nie rygorystycznie
przestrzegane przez „Ouest-France” zasady definiujące, między innymi, politykę redakcyjną oraz kulturę organizacyjną. Istotna jest
110 http://www.ojd.com. [data dostępu: 07.11.2014]
111 Tamże.
112 Dział Dokumentacji Ouest-Frace, pobyt studyjny 13.10.2014.
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zatem prezentacja historii i działań w przedsiębiorstwie Ouest-France,
dzięki którym utrzymuje się ono na rynku prasy we Francji uzyskując jednocześnie mocną pozycję na rynku mediów cyfrowych113.
Nie można oceniać dzisiejszej kondycji gazety bez odniesienia się do jej
korzeni sprzed stu lat. Dziennik jest bowiem wierny sformułowanym
wówczas założeniom, które dzisiaj, w erze potężnych zmian na rynku
prasy drukowanej, stanowią jego główny atut. Wytyczają one swoistą
drogę, dzięki której przedsiębiorstwo prasowe utrzymuje się na rynku
i radzi sobie z zagrożeniami wynikającymi z cyfryzacji mediów.
Dziennik „Ouest-France” rozpoczął działalność w Rennes w 1944
roku, ale nie jako całkowicie nowa gazeta. Był i, de facto, pozostał
do dzisiaj związany z dziennikiem „L’Ouest-Éclair”, którego jest kontynuacją. Ten ostatni ukazał się po raz pierwszy na rynku bretońskim
w sierpniu 1899 roku. Został założony przez dwóch młodych bretońskich demokratów, adwokata Emmanuel Desgrées du Loû i księdza
Félix Trochu. Obydwaj byli członkami i animatorami ruchu prospołecznego114. Na łamach gazety podejmowano walkę z konserwatystami.
Bardzo trudna sytuacja materialna mieszkańców regionu (jednego z najbiedniejszych we Francji) sprawiła, że ówczesnym celem gazety stało się
działanie na rzecz integrowania wspólnoty bez względu na różnorodność wyznaniową, a także na stworzeniu mechanizmów chroniących
najbiedniejszych, również poprzez wspieranie odpowiednich projektów
ustaw. Tak więc „L’Ouest-Éclair” opierał się na dwóch ideach: demokracji i sprawiedliwości społecznej. To one stały się głównymi założeniami
którym hołduje również „Ouest-France”. Oparto na nich nadrzędną
113 Informacje (odpowiednio zaktualizowane) dotyczące historii
przedsiębiorstwa pochodzą z monografii autorstwa T. Sławińskiej
wydanej w 2011 roku przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
pt. „Prasa regionalna na nowe czasy? Historia sukcesu francuskiego
przedsiębiorstwa prasowego Ouest-France”, passim.
114 M. Lagrée, P. Harismendy, M. Denis, L’Ouest-Éclair, naissance et essor d’un
grand quotidien régional, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2000, s. 11.
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zasadę przedsiębiorstwa: dziennik jest ideą, informacja jest jego celem,
pieniądze są tylko środkiem do osiągnięcia celu.
W założeniu, poprzedniczka „Ouest-France” – gazeta „L’Ouest-Éclair”
miała być regionalna, informacyjna i opiniotwórcza oraz miała realizować uniwersalne wartości humanizmu. Tytuł miał być dziennikiem
niezależnym, nie podlegać wpływom ani politycznym, ani finansowym. Źródłem rynkowego sukcesu gazety były działania prowadzące
do wzmocnienia jej regionalnego i lokalnego wymiaru, jak choćby
wprowadzenie lokalnych mutacji. Ten element został później rozwinięty
do niespotykanej na świecie skali. Dzisiaj „Ouest-France” ma aż 53 mutacje lokalne. Kolejnym założeniem twórców „L’Ouest-Éclair” była dbałość właścicieli przedsiębiorstwa o pracowników. Również ten element
wyróżnia dzisiaj dziennik „Ouest-France” spośród wszystkich dzienników we Francji. Choć, co przyznają zarządzający gazetą115, polityka
pro pracownicza stanowi przeszkodę w szybkim reagowaniu na zmiany
w otoczeniu, związane choćby z cyfryzacją. „Ouest-France” z tej zasady
jednak nie rezygnuje, kontynuując tradycję rozpoczętą sto lat wcześniej.
Pierwszy numer „Ouest-France” ukazał się dnia 7 sierpnia 1944 roku.
Jego fundatorzy, wśród nich ojciec dzisiejszego patrona, Paul Hutin,
zadeklarowali wolę obrony tych samych wartości, jakie przyświecały
45 lat wcześniej założycielom „L’Ouest-Éclair”. W tym celu przyjęli obowiązującą do dzisiaj i widoczną pod tytułem gazety dewizę: WOLNOŚĆ
I SPRAWIEDLIWOŚĆ116. Celem dziennika miało być dostarczanie
niezależnej informacji mieszkańcom regionu. Pierwszym kodeksem
deontologicznym dziennika stał się artykuł wstępny zamieszczony
w jego 32 numerze, z dnia 18 września 1944 roku, sygnowany przez
Paula Hutin-Desgrées, który napisał:
115 Sekretarz generalny przedsiębiorstwa – Jean-Claude Kling, dyrektor
generalny – Philippe Toulemonde, wywiady przeprowadzone
w siedzibie przedsiębiorstwa, pobyt studyjny, październik 2014 r.
116 H. Fréville, La presse bretonne dans la tourmente, Éd. Plon, Paris, 1979.

122

Dziennik „Ouest-France” i grupa SIPA/Ouest-France wobec procesów cyfryzacji na francuskim rynku

[na łamach naszej gazety] będziemy się kierować nade wszystko szacunkiem dla przekonań i godności bliźniego. To poczucie braterskie zaprowadzi nas, mimo nieuniknionych konfrontacji idei lub ideałów, do szanowania każdej osoby ludzkiej (…) będziemy pomagać w utrzymaniu tej
harmonii, jaka winna panować między częścią, która musi służyć całości
a całością, której powinnością jest nie ograniczać nigdy części”117.

Paul Hutin podpisał cytowany wyżej założycielski artykuł wstępny
gazety mianem Paul Hutin-Degrées, przyjmując jako drugie nazwisko
swojego teścia – założyciela „L’Ouest-Éclair”. Tym gestem podkreślił
kontynuację idei sprawiedliwości społecznej ojców założycieli, co miało również przyciągnąć do nowego tytułu starych jego sympatyków118.
Gazeta szybko rozwijała się po wojnie. W 1950 roku jego sprzedaż
osiągnęła 411 tys. egzemplarzy, a kiedy w 1965 roku Paul Hutin odchodził na emeryturę, sprzedaż wzrosła do 609 tys. 482 egzemplarzy.
W 1971 roku sprzedaż osiągnęła 800 tys.
„Ouest-France” jest dziennikiem o bardzo rygorystycznych zasadach
etycznych. Stworzył, i z żelazną konsekwencją realizuje, własną kartę
etyczną dziennikarza piszącego o faits divers (kronika miejska), według
której nie można publikować zdjęć ludzi w kajdankach, zakrwawionych,
nie wolno pokazywać ofiar przestępstw. „Mówić nie szkodząc, pokazywać nie szokując, opisywać nie atakując, ujawniać nie skazując” – oto
naczelne punkty karty etycznej dziennikarza „Ouest-France”. Twórcą
tego kodeksu jest Jean-Pierre Chapelle, niedawny zastępca redaktora
naczelnego dziennika, od września 2014 roku na emeryturze119.
Faits divers, informacje o wypadkach, przestępstwach, codziennych
zdarzeniach na ulicach miast i w najmniejszych wioskach były i są jednym z elementów wpływających na utrzymanie czytelników, stanowią
117 „Ouest-France”, 18.09.1944.
118 F. R. Hutin, wywiad przeprowadzony w siedzibie spółki, luty 2002 r.
119 J.-P. Chapelle, wywiad przeprowadzony w siedzibie spółki, luty 2002 r.
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o sile i roli dziennika w regionie. Drugim ważnym elementem przyciągającym czytelników były i są informacje „od najmniejszej wsi aż po cały
świat”. Czytelnik „Ouest-France” powinien utożsamiać się najpierw
ze swoją „małą ojczyzną”, potem ze swoim regionem, następnie z krajem, a na końcu ze światem.
Na uwagę zasługuje fakt, że na przestrzeni lat dziennik „OuestFrance” rozwijał się w sposób ewolucyjny120. O ile taka filozofia rozwoju sprawdzała się doskonale do początku XXI wieku, o tyle obecnie
jest powodem trudności ekonomicznych, o których będzie mowa
dalej. Powracając jednak do historii i rozwoju „Ouest-France”, należy wskazać, że na początku 1980 roku gazeta przeszła całkowicie
na druk offsetowy i rozpoczęła się komputeryzacja przedsiębiorstwa121. Dziennik poszerzył ofertę tematyczną dla kobiet i ludzi młodych, oraz informacje kulturalne i dotyczące spraw gospodarczych
i społecznych. W 1993 roku spółka Ouest-France uruchomiła swoją
drugą drukarnię, niedaleko Nantes. W 1997 roku wyszedł pierwszy numer niedzielnego wydania dziennika, „Dimanche-OuestFrance”122. „Ouest-France” stale się rozrastał, czego wyrazem jest choćby wspomniana powyżej liczba mutacji – 53 (największa na świecie).
Ważnym etapem rozwoju przedsiębiorstwa była realizacja projektu
Horizon’90, będącego jednocześnie przykładem metody wprowadzania zmian w tym przedsiębiorstwie. Projekt ten, pomimo że wdrożony
w ubiegłym stuleciu, odgrywa nadal istotną rolę w dobie rewolucji cyfrowej. Zmiany wprowadzane według założeń projektu Horizon ‘90 były
zarówno funkcjonalne, jak i strukturalne. W latach 70. inwestowano
przede wszystkim w usprawnienie procesu produkcji: przejście na druk
offsetowy z pomocą nowoczesnych maszyn, zastosowanie składu komputerowego czy też zmianę statusu zecerów na skutek wprowadzenia
120 Taką strategię zmian wprowadził patron (tym terminem we Francji
określa się właściciela, szefa) przedsiębiorstwa F. R. Hutin.
121 Numer specjalny „Ouest-France” z 31.12.1966 r.
122 Dział Dokumentacji Ouest-France, pobyt studyjny, luty 2012 r.
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offsetu. Zmiany z tego okresu praktycznie nie dotknęły redakcji123.
Trzeba było na nie poczekać do 1987 roku, kiedy to powołano nowego
redaktora naczelnego124. To właśnie F.-X. Alix w celu dostosowania
nowej technologii produkcji do potrzeb redakcji i redaktorów zainicjował proces zmian znanych dzisiaj pod nazwą Horizon ‘90125. Idea
wprowadzenia zmiany w organizacji polegała na partycypacji pracowników i stała się normą dla wprowadzania, również obecnie, wszelkich
modyfikacji w przedsiębiorstwie. Mechanizm ten do dnia dzisiejszego
wyróżnia dziennik „Ouest-France” spośród innych gazet regionalnych
we Francji. Polega on na tym, że w „Ouest-France” decyzje ważne dla
strategii organizacji są konsultowane z przedstawicielami grup pracowniczych lub z grupą bezpośrednio zainteresowaną zmianą126.
Przełomowym etapem rozwoju gazety, którego efekty determinują
również dzisiejsze decyzje dotyczące działania „Ouest-France” w erze
cyfrowej, była reorganizacja gazety w końcu lat 80. Ówczesny redaktor
naczelny E. Brulé postanowił wprowadzić zmiany w pracy redakcji,
których celem było wydawanie dziennika wysokiej jakości. Istotny
był sposób, w jaki zreorganizowano redakcję. Działania strategiczne
i decyzje oparte zostały na konsultacjach ze wszystkimi redaktorami.
Pomysł ten był nowatorski w tym sensie, że dotychczas wszelkie reorganizacje dokonywane były przez zatrudnionych z zewnątrz specjalistów,
którym dyrekcja przedsiębiorstwa zlecała wykonanie określonego zadania127. Tym razem nad zmianami szaty graficznej pracowały zespoły
powołane spośród redaktorów dziennika. Drugim etapem prac nad
projektem było powołanie grupy, której zadaniem było zbadanie profilu czytelnika dziennika. Na końcowym etapie realizacji nowego formatu zatrudniono jedynie grafika z zewnątrz, aby swoją radą wspierał
123
124
125
126
127

Dział Dokumentacji Ouest-France, pobyt studyjny, luty 2002 r.
Tamże.
Tamże.
Tamże.
Tamże.

„Ouest-France” wobec cyfryzacji

125

zespoły uczestniczące w tworzeniu nowej makiety. Transparencja była
słowem-kluczem prac zespołu pilotażowego. Jego rolą było informowanie wszystkich działów dziennika o postępie prac. Proces tworzenia
nowej makiety generował bowiem zmiany w pracy wszystkich działów
dziennika.
Kluczowym momentem dla całego projektu było opracowanie,
wspomnianego wyżej, szczegółowego kwestionariusza do badania
opinii czytelników i badania zachowań czytelniczych. Dzięki niemu
miał zostać określony, między innymi, schemat czytelnictwa dziennika
„Ouest-France”. Rezultaty tych badań poznano w połowie roku 1990.
Faza wprowadzania nowego formatu trwała zatem kilka lat. Ostatecznie
zakończyła się 15 grudnia 1993 roku. Było to ogromne wyzwanie logistyczne; pracownicy wszystkich redakcji lokalnych musieli nauczyć się
nowych, od tej pory obowiązujących norm tworzenia swoich stron128.
Reasumując, wprowadzanie zmian w organizacji redakcji było realizowane sukcesywnie, na przestrzeni kilku lat, a rozpoczęło się od prac
zespołów projektujących nowy format dziennika. Dopiero w następnej
kolejności powstały zespoły, które opracowywały nową strategią pracy
w redakcji i we wszystkich pozostałych działach organizacji. Strategia
ta okazała się na tyle skuteczna, że została powtórzona, gdy redakcja weszła w etap cyfryzacji i konieczności dostosowania swojej pracy do nowych, cyfrowych realiów. Zasadnicza i dość oczywista różnica polega
jednak na tym, że obecnie nie ma już, jak w okresie zmian w latach 80.,
możliwości wstępnego testowania, a na jego podstawie wprowadzania
nowych zasad i produktów. Dzisiaj, zachowując ideę partycypacji pracowników i tworzenia zespołów projektowych, zmiany są dokonywane
na bieżąco. Ewentualne błędy w stworzonych wcześniej mechanizmach

128 Dział Dokumentacji Ouest-France, pobyt studyjny luty 2002 r.
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i procedurach są naprawiane lub modyfikowane w miarę możliwości
od razu, gdy zostają dostrzeżone129.
W chwili powstania dziennika, w 1944 r., jego główne cele strategiczne były następujące: zwiększenie sprzedaży, rozwój przedsiębiorstwa
oraz zdobycie stabilnej pozycji na rynku mediów w regionie. Większa
sprzedaż miała przynieść większe przychody bezpośrednie i przyciągnąć
więcej reklam. Specyfiką „Ouest-France” był sposób gospodarowania
przychodami. W znacznej mierze przeznaczane były one na rozwój
i inwestycje, a nie do podziału dla akcjonariuszy130. Poza tym filozofia
finansowa „Ouest-France” opierała się na dwóch strategicznych założeniach, a mianowicie na utrzymaniu jego niskiej ceny oraz na budowaniu strategii bliskości (proximité), czyli bycia coraz bliżej czytelników
i dostarczania im informacji z ich najbliższego otoczenia131.
Polityka bliskości realizowana była przez stworzenie wielowydaniowego dziennika. Obecnie są to 53 wydania lokalne (mutacje), których
zadaniem jest dostarczenie konkretnemu odbiorcy informacji dotyczących jego miejsca zamieszkania i wszystkiego, co jest mu potrzebne dla
dobrego funkcjonowania w tym miejscu. Dziennik realizuje także cel
bliskości przez rygorystyczną organizację pracy dziennikarzy, których
jest w gazecie 576 oraz przez pracę 2,5 tys. korespondentów lokalnych132.
Są to osoby, które „zakorzeniają” dziennik na swoim terenie. W praktyce,
jeden korespondent obsługuje dwie miejscowości. Korespondenci nie
są zawodowymi dziennikarzami, pracują w różnych zawodach, a dziennikarstwo jest ich dodatkową działalnością. Opłacani są od artykułu
i zdjęcia. W malutkiej miejscowości korespondent jest osobą znaną,
ponieważ pisze dla największego dziennika nie tylko w regionie, ale
129 Na podstawie wypowiedzi F.-X. Lefranca, redaktora naczelnego
Ouest-France, pobyt studyjny październik 2014 r.
130 Na podstawie wypowiedzi A. de Tarléa, dyrektora
finansowego spółki, pobyt studyjny 2002 r.
131 Na podstawie wypowiedzi F. R. Hutina, pobyt studyjny 2002 r.
132 Dane z końca roku 2014, Dział Dokumentacji Ouest-France.
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w całej Francji. Praca ta jest więc dla nich formą zdobywania prestiżu
i pewnego rodzaju nobilitacją133. Ważnym elementem strategii „OuestFrance” była jeszcze do ubiegłego roku cena gazety. Wynosiła 0,80 euro
i była najniższa w kraju. Cyfryzacja i zmiany zachowań czytelników
sprawiły, że spółka była zmuszona podnieść ją w 2014 roku do 0,95 euro.
Nadal jest to jedna z najniższych cen dziennika we Francji134.
Od początku istnienia gazeta miała swój bezpośredni system sprzedaży. Firma przeznaczała na ten cel duże środki finansowe. Obecnie
istnieje bardzo rozbudowana sieć stałych punktów sprzedaży (sklepów,
supermarketów). Ponadto dziennik dostarczany jest także bezpośrednio, poprzez prenumeratę, do domów odbiorców przez roznosicieli
(w ten sposób sprzedaży firma zainwestowała największe środki) oraz
za pośrednictwem poczty135. „Ouest-France” sam organizuje sieć tzw.
dépositaires – hurtowników swojej gazety. Prowadzą oni 85 małych niezależnych firm, na co dzień współpracujących z wydawnictwem. Aby
ułatwić czytelnikom dokonywanie prenumeraty, powstało w Nantes
„Telefoniczne Centrum Zgłoszeń”, dzięki któremu mogą oni zamawiać
usługę dostarczania gazety do domu. To Centrum jest w stałym kontakcie z dépositaires. Dostawa gazety do bardzo małych miejscowości
odbywa się tu za pośrednictwem poczty136. Ten element strategii został
osłabiony ze względu na możliwości technologiczne medium cyfrowego.
Do funkcjonalnych programów działania łączących w sobie cele
strategiczne z codziennym zarządzaniem137 zaliczyć trzeba działania
redakcji dziennika „Ouest-France”, które zapoczątkował wspomniany
wcześniej projekt Horizon’90. Wśród nich wymienić należy szczegółowe
133 Na podstawie wypowiedzi T. Le Diourona, dyrektora
Informacji Lokalnej, pobyt studyjny luty 2002 r.
134 Na podstawie wypowiedzi L. Echelarda, vice prezesa
spółki, pobyt studyjny październik 2014 r.
135 J.-P. Bonsart, dyrektor działu marketingu i promocji, wywiad
przeprowadzony w lutym 2002 r. w siedzibie spółki, w Rennes-Chantepie.
136 Tamże.
137 K. Obłój, dz. cyt. s. 35.
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instrukcje stworzone w celu usprawniania i doskonalenia sposobów
pisania, informatyzację wszystkich redakcji, wprowadzenie fotografii
cyfrowej we wszystkich redakcjach lokalnych, wprowadzenie specyficznego sposobu redagowania dziennika, zdefiniowanie stylu dziennikarstwa uprawianego przez dziennikarzy „Ouest-France”, dobór gatunków
dziennikarskich właściwych dla tego dziennika, respektowanie zasad
etyki dziennikarskiej zawartych w karcie etyki dziennikarzy „OuestFrance”, przeprowadzenie procesu konwergencji, która obecnie jest
najważniejszym kierunkiem zmian w redakcji138.
Podstawą, która określa politykę redakcyjną „Ouest-France” jest
Karta Etyki Dziennikarza. Determinuje ona rodzaj dziennikarstwa
uprawianego w gazecie. Zasady w niej zawarte stosuje się zarówno
do tekstów, jak i do zdjęć umieszczanych w dzienniku. Od stu lat udaje
się respektować w dzienniku następujące reguły139, do przestrzegania
których zatrudniany dziennikarz zobowiązuje się pisemnie:
• w centrum zainteresowania gazety pozostaje osoba, konkretny
człowiek,
• każdy dziennikarz ma obowiązek poszanowania osób, ich wrażliwości, ich życia osobistego,
• dziennikarz musi dać czytelnikowi wiedzę, dzięki której będzie
on mógł sprostać swoim zadaniom (obowiązkom) obywatelskim
zarówno w sferze publicznej, jak i prywatnej,
• dziennikarz ma za zadanie dawać nadzieję, ale nie ukrywać trudności i niedoskonałości aktualnego świata,
• dziennikarz musi wyjaśniać, ukazywać sens i znaczenie zmian,

138 Na podstawie wypowiedzi L. Echelarda, vice prezesa
spółki, pobyt studyjny październik 2014 r.
139 Na podstawie wypowiedzi dyrektorów poszczególnych działów w OF: etyka
i kultura organizacji – Jean-Pierre Chapelle; gatunki, styl, redagowanie
dziennika, informacja lokalna, fotografia – Théo Le Diouron; wywiady
przeprowadzone w siedzibie spółki, w Rennes-Chantepie, w lutym 2002 r.
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• dziennikarz powinien opisywać świat poprzez wydarzenia w najbliższym otoczeniu czytelnika, według zasady: od gminy do świata,
• każdy dziennikarz ma obowiązek mówienia prawdy: winien
pomagać w zrozumieniu rzeczywistości, nie sugerując własnych
poglądów, prowadzić czytelnika, ale nie narzucać mu niczego,
• „Ouest-France” jest w swej idei proximité140 świadkiem i towarzyszem tego, co się wydarza wewnątrz środowisk lokalnych,
• bliskość (la proximité) oznacza, że dziennikarz ma być w służbie
czytelnika, mówiąc mu, co się wydarza w dzielnicy lub w gminie,
przekazując wszelkie informacje, które pozwolą mu uczestniczyć
aktywnie w rozlicznych wydarzeniach politycznych, kulturalnych,
wspólnotowych, sportowych, itp.; wyróżnia się trzy typy bliskości:
geograficzną (informacje z najbliższego geograficznie otoczenia
czytelnika), tematyczną (mówić o tym, co interesuje czytelnika:
zdrowie, edukacja, faits divers) i emocjonalną (znaleźć zrozumiały
i bliski czytelnikowi ton wypowiedzi),
• redaktorzy lokalni muszą odznaczać się dużą wrażliwością, powinni umieć słuchać, traktować swoją pracę jak służbę, troszczyć
się o prawdę, być niezależni i pluralistyczni w wypowiedziach
(każda opinia, nawet najbardziej radykalna ma prawo być wygłoszona na łamach dziennika), odpowiedzialni, zakorzenieni
i przywiązani do miejsc oraz społeczności, dla których pracują,
• zawartość dziennika to przede wszystkim informacja lokalna,
która musi być: napisana przystępnie dla każdego czytelnika
(sformułowania proste, jasne, konkretne), użyteczna (służyć
ma w życiu codziennym, dzięki niej czytelnik ma zdobywać konkretną wiedzę), atrakcyjnie podana (ma zaskakiwać, zaciekawiać),
żywa (unikać należy monotematycznych artykułów), obrazowa
(duża liczba fotografii i infografii), świeża (tylko wydarzenia najaktualniejsze), praktyczna (czytelnik ma dzięki niej otrzymywać
140 La proximité oznacza bliskość.

130

Dziennik „Ouest-France” i grupa SIPA/Ouest-France wobec procesów cyfryzacji na francuskim rynku

informacje praktyczne: o godzinach urzędowania, terminach
spotkań w gminie, narodzinach dzieci, zmianach w ruchu kołowym itp.), muszą w niej być umieszczone cytaty, wypowiedzi
czytelników (widać je w tekście, dzięki wytłuszczonej czcionce);
informacja lokalna jest po to, by czytelnik poznawał i rozumiał
otaczającą go rzeczywistość w miejscu swojego zamieszkania,
które powinno być równocześnie otwarte na innych, na świat,
• dziennikarze lokalni animują pracę korespondentów lokalnych
z podległych im gmin, osiedli, miasteczek,
• dziennikarze w siedzibie głównej (w Chantepie) opracowują
informacje ze świata, z Europy i z całej Francji. „Ouest-France”
korzysta z wielu źródeł informacji: depesz agencyjnych, informacji od swoich wysłanników specjalnych, korespondentów zagranicznych, z Internetu, od osobistych informatorów, z własnego
działu dokumentacji, zaproszeń z ministerstw, przedsiębiorstw,
stowarzyszeń, związków zawodowych, partii politycznych, osób
prywatnych, zdjęcia są dostarczane przez dziennikarzy i korespondentów lokalnych.
Zasady pisania w gazecie
W początku lat 90. z inicjatywy ówczesnego redaktora naczelnego
Didiera Pileta stworzone zostało w „Ouest-France” dossier – przewodnik Écrire dans Ouest-France (Pisać w „Ouest-France”)141, który zawierał zasady pisania w gazecie. Inicjatywę tę postanowiono rozwinąć.
W 1997 roku, po konsultacji tekstu z działem badań i rozwoju, który
przeprowadzał badania czytelników oraz po weryfikacji przewodnika
przez szefów działów i dyrektorów departamentalnych, przekazano pracownikom redakcji dossier zatytułowane Informacja lokalna
w „Ouest-France”. Dokument ma postać quasi regulaminu, który każdy

141 Na podstawie wypowiedzi D. Pileta, pobyt studyjny 2002 r.
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dziennikarz pracujący w terenie w redakcjach lokalnych musi opanować.
Dossier142 zawiera instrukcje dotyczące:
• sposobu robienia zdjęć,
• sposobu pisania faits divers,
• sposobu pisania informacji użytecznych dotyczących godzin
otwarcia lokali, biur itp.,
• sposobu pisania informacji politycznych, społecznych i ekonomicznych,
• zasad umieszczania cytatów z wypowiedzi czytelników i osób
wypowiadających się dla dziennika,
• zasad pisania informacji w wydaniach miejskich,
• sposobu opisywania życia dzielnic,
• sposobu opisywania życia instytucji miejskich,
• sposobu opisywania życia szkolnego,
• sposobu redagowania informacji kulturalnych i dotyczących spędzania wolnego czasu,
• sposobu opisywania życia stowarzyszeniowego (wszelkich organizacji społecznych),
• sposobu opisywania lokalnych wydarzeń sportowych,
• relacjonowania życia instytucjonalnego.
Powyższe reguły, zasady i regulaminy tworzenia zawartości dziennika krystalizowały się stopniowo, a następnie przez wiele lat ewoluowały.
Organizacja pracy w 63 redakcjach lokalnych w trzech regionach, które swoim zasięgiem pokrywa dziennik, jest de facto wyłączona spod
codziennego zarządu redakcji naczelnej w siedzibie gazety w RennesChantepie. Działania redakcji lokalnych i pracujących w nich dziennikarzy są skodyfikowane. Każdy, kto pracuje w redakcji lokalnej, dowiaduje się o obowiązujących w „Ouest-France” zasadach etycznych
w czasie rekrutacji, akceptuje je i podejmuje odpowiedzialność za swoje
142 Ostateczną wersję tego dokumentu stworzył T. Le Diouron, Dyrektor Informacji
Lokalnej. Informacja uzyskana od T. Le Diouron, pobyt studyjny 2002 r.
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działanie. Gazeta obdarza swoich pracowników pełnym zaufaniem, nie
narzuca dziennikarzom wizji lub idei politycznej, ale określa zasady etyki i deontologii, których muszą oni przestrzegać, bez względu na swój
osobisty światopogląd143.
Podsumowując, „Ouest-France” to dziennik de proximité (bliskości, bliskiego kontaktu), w którym obowiązuje pewien ściśle określony
rygor i reguły. Jego czytelnicy mają do gazety zaufanie, wypracowane
przez lata, wynikające z akceptacji polityki redakcyjnej, filozofii oraz
zasad deontologicznych dziennika. Na sukces „Ouest-France” wpływa
też fakt, że gazeta jest bardzo użyteczna dla czytelników: podaje ważne
i mniej ważne, ale istotne dla miejscowego życia informacje, opisuje,
co się przydarzyło sąsiadom, gdzie coś się już stało lub stanie się w najbliższej przyszłości, jakie zajdą w miejscowości zmiany, jakie planuje się
remonty144. Czytelnik znajduje w niej codziennie odpowiedź na pytania,
które każdy mieszkaniec danej miejscowości sobie stawia pracując, jadąc
do pracy, robiąc zakupy, prowadząc dom, wychowując dzieci, bawiąc
się, odpoczywając, czy ucząc się. Ważny i przyciągający czytelnika jest
fakt, że ludzie rozpoznają się w gazecie: na zdjęciu, w zawiadomieniu,
w artykule, w refleksji, w dossier, w wydarzeniu. A gdy się rozpoznają, to bardzo często nobilituje to ich w najbliższym otoczeniu. Każdy
z mieszkańców zachodniej części Francji może zaistnieć na łamach
dziennika145. Wiedzą oni, że gdy dzieje się coś ważnego lub trudnego,
to „Ouest-France” o tym pisze w określony sposób; ton wypowiedzi jest
umiarkowany, przedstawiane są różne opinie, wydarzenie jest wyjaśniane, przedstawiany jest jego kontekst.
W spółce Ouest-France cele strategiczne ustala prezes-dyrektor
generalny F. R. Hutin146. Metody i środki ich realizacji są natomiast
143 Na podstawie wypowiedzi J.-P. Chapelle’a, z-cy
redaktora naczelnego, pobyt studyjny 2002 r.
144 Tenże.
145 Na podstawie wypowiedzi T. Le Diourona, pobyt studyjny 2002 r.
146 Na podstawie wypowiedzi F. R. Hutina, pobyty studyjne 2002, 2007 rok.
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konsultowane z pracownikami, a ostateczny sposób ich osiągania ustala się kolektywnie. Za najważniejszą przyczynę sukcesu gazety uznać
należy specyficzny etos tego przedsiębiorstwa, który został zbudowany głównie na podstawach kultury organizacji, trwającej (z przerwą
na okupację) od ponad 100 lat. Kulturę Ouest-France tworzą: wyraziste
poczucie tożsamości wśród pracowników przedsiębiorstwa, ich postawy
i przekonania, ich wiara w wyjątkowość tej organizacji, oraz ściśle określona i stosowana deontologia. Dla założycieli gazety najważniejsze było
i jest respektowanie praw człowieka oraz tworzenie dziennika zawierającego informacje de proximité, czyli z najbliższego otoczenia czytelnika.
Te idee nie tylko zostały utrzymane, ale w znacznym stopniu pogłębione.
Dziś są jednym z głównych celów strategicznych przedsiębiorstwa.
I wreszcie, odnotować należy istnienie specyficznego schematu
funkcjonowania przedsiębiorstwa, wynikającego z założeń kultury organizacji, których wyrazicielem i strażnikiem jest François Régis Hutin,
obecny patron147. To on określił zasady rekrutacji pracowników: proces naboru jest złożony, a kandydatom stawia się wysokie wymagania.
Spółka preferuje zatrudnienie długoterminowe, inwestuje w rozwój
pracowników oraz kładzie nacisk na ich identyfikację z firmą. Fluktuacja
pracowników praktycznie nie występuje. Organizacja zatrudnia 2,5
tys. nieprofesjonalnych korespondentów lokalnych z regionów, które
dziennik obejmuje swym zasięgiem. Wobec dziennikarzy zawodowych
wprowadzono specyficzną politykę płac (wysokie pensje, brak wierszówki). W spółce realizowana jest ponadto przyjazna polityka socjalna, konflikty rozwiązuje się w drodze negocjacji i układów zbiorowych.
Zasadą jest niezwalnianie pracowników. Program redukcji zatrudnienia
odzwierciedla deklarowane zasady humanizmu: pracownicy przechodzą
na wcześniejszą emeryturę, a młodsi korzystają ze szkoleń podnoszących ich kwalifikacje148.
147 Tenże.
148 Tenże.
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W samej redakcji program działań skupia się na czynnikach budujących markę, która jest zasadniczym elementem rynkowej pozycji gazety. Należą do nich: reguły i zasady postępowania, regulaminy redakcji
tekstów, procedury i zasady konstruowania informacji i robienia zdjęć,
respektowanie zasad etyki dziennikarskiej zawartych w karcie etyki
dziennikarzy „Ouest-France” „Mówić, nie szkodząc. Pokazywać, nie szokując. Być świadkiem, bez atakowania innych. Ujawniać, nie potępiając”.
Patron zdecydował również o polityce finansowej. Dziennik, w odróżnieniu od praktycznie wszystkich dzienników francuskich nie
ogranicza się do subwencji państwa. Co więcej, wprowadził (czego
zaniechała większość przedsiębiorstw prasowych we Francji) zasady
rygorystycznego zarządzania finansami. Przede wszystkim jednak,
aby utrzymać niezależność dziennika, w tym niezależność finansową,
dokonano zmiany prawnego statusu przedsiębiorstwa. Był to zabieg
unikatowy na rynku prasy drukowanej we Francji. Od 1990 roku
dziennik należy do stowarzyszenia non-profit i jego akcje są własnością
tegoż stowarzyszenia. Te działania spowodowały przebudowę struktury
organizacyjnej grupy prasowej SIPA/Ouest-France, do której należy
omawiane przedsiębiorstwo. Wszystkie spółki wchodzące w skład grupy
podporządkowane są spółce cywilnej SIPA, ta jednak jest własnością
stowarzyszenia i nikt nie może jej wykupić. Reszta spółek generuje
zyski, z których korzysta cała grupa oraz byli akcjonariusze gazety.
Głównym adresatem dywidend jest spółka SIPA, holding i centrum
struktury grupy, którego najważniejszym zadaniem jest alokacja inwestycji149. Nie będzie nadużyciem stwierdzenie, że tajemnica sukcesu
holdingu tkwi również w cechach jej przywódcy, którymi są: wierność
deklarowanym zasadom etycznym, charyzma i osobista przyzwoitość.
Wszystkie aspekty zarządzania łatwiejrealizować przy wsparciu dobrze

149 F. R. Hutin, wywiad przeprowadzony w siedzibie
przedsiębiorstwa, pobyt studyjny 2002 r.
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dobranej kadry zarządzającej i pracowników podzielających przekonania swojego patrona.
Prezentacja historii i działań przedsiębiorstwa, obejmująca okres
od jego powstania do roku 2011, stanowi tło, na którym maluje się dzisiejszy, współczesny obraz Ouest-France. Można stwierdzić, że zmiany
jakie wprowadzono w sposobie zarządzania, funkcjonowania i działalności przedsiębiorstwa są unikatowe, gdyż opierają się na przyjętych
100 lat temu: filozofii organizacji i etyce działania. Zmiany dokonują
się ewolucyjnie, rozpoczyna je pogłębiona refleksja wokół problemu,
następnie tworzone są zespoły projektowe z udziałem pracowników
zatrudnionych w dziale, który ma być reorganizowany. Potem następuje
faza testów, a po niej weryfikacja wstępnych założeń i ich modyfikacja.
Wprowadzenie zmiany kończy ten proces.
Opisany wyżej, sprawdzony mechanizm wprowadzania zmian, został zastosowany w „Ouest-France” w sytuacji wchodzenia tytułu w erę
cyfrową. Zmiany oraz modyfikacje dotyczą zarówno mechanizmów
funkcjonowania „Ouest-France”, jak również sposobu organizacji pracy.
Ma to wpływ na kondycję przedsiębiorstwa i dynamikę jego rozwoju.
Podczas gdy powszechna jest opinia, że w erze cyfrowej nie ma czasu
na testowanie i próby, bo odbiorca domaga się wciąż nowych, atrakcyjnych treści i nowych produktów, „Ouest-France” utrzymuje strategię
spowolnionych ruchów przy konsekwentnie wprowadzanej innowacji,
podnoszeniu atrakcyjności i eksperymentowania. Są to trzy elementy,
które Charon traktuje jako podstawowe wobec nowych wymagań stawianych przedsiębiorstwom prasowym.
Przyczyny takiego podejścia zgodnie tłumaczą prezes-dyrektor generalny całej grupy i przedsiębiorstwa Francois Régis Hutin oraz osoby
wchodzące w skład Dyrektoriatu, instytucji zarządzającej przedsiębiorstwem po jego reorganizacji w czerwcu 2014 roku: dyrektor generalny i vice-prezes Dyrektoriatu Louis Échelard oraz Jean-Paul Boucher,
Philippe Toulemonde, Jeanne Emmanuelle Hutin-Gapsys.
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3.6. Era cyfryzacji

Wszystko na sprzedaż – wizja patrona grupy
F. R. Hutin zwraca uwagę na kilka paradoksów dotyczących prasy
drukowanej. Po pierwsze sam pozostaje jej wierny i ma do niej zaufanie,
mimo że jej znaczenie na rynku medialnym i informacyjnym słabnie.
W jego opinii prasa drukowana pozostaje „narzędziem wolności i poczucia komfortu czytelnika, ponieważ proponuje syntezę informacji
i można ją zabrać ze sobą wszędzie”. Dzienniki drukowane, aby być
atrakcyjne dla czytelnika, powinny utrzymać niskie ceny i „niewielką
wagę”. Tutaj F. R. Hutin widzi pierwszy paradoks. Czytelnik gubi się
w nadmiarze informacji w radiu, telewizji, w Internecie czy na nośnikach mobilnych. Tymczasem gazety papierowe, i to jest ogólnofrancuska tendencja (również w „Ouest-France”), nie przestają mnożyć liczby
stron, jak mówi patron: „na wzór rybaków zwiększających powierzchnię
sieci, by złowić więcej ryb”. W przypadku prasy jest to jednak nielogiczna strategia. Przyszłość gazety drukowanej F. R. Hutin widzi w syntezie. Idealny dziennik drukowany powinien mieć, jego zdaniem, kilka
stron dobrze podsumowanych i syntetycznych informacji ogólnych
z kraju i ze świata, kilka artykułów skłaniających czytelnika do refleksji,
i informacje lokalne, użyteczne dla czytelnika. I to wszystko. Obecnie
„Ouest-France” i inne dzienniki drukowane produkują de facto magazyny. A tych czytelnik nie ma czasu czytać. F. R. Hutin ocenia, że jest
to wada wszystkich Francuzów, a więc i dziennikarzy francuskich lubiących wszystko poddawać analizie, ale nie potrafiących wyciągać z tych
analiz wniosków, dokonywać syntezy i szukać rozwiązań.
Hutin uważa, że wydawanie drukowanej wersji dziennika jest niezbędne. Przedsiębiorstwo odnotowuje spadek dochodów z reklamy
o 10% każdego roku w wersji papierowej i jednocześnie uzyskuje tylko 5% z reklamy w Internecie i na cyfrowych nośnikach mobilnych.
Te 10% to strata 7 mln euro rocznie. A zysk z reklam to tylko 500 tys.
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euro. Nie ma więc możliwości kompensowania strat. I nie ma pewności,
że kiedykolwiek się one skompensują. F. R. Hutin uważa, przeciwnie
do wielu kolegów z branży, że wszystkie produkty przedsiębiorstwa
trzeba sprzedawać. Reklama rozproszona na wszystkie nośniki nie wystarcza, aby na niej zarabiać. Równocześnie prezes-dyrektor generalny
Ouest-France nie wierzy, że czytelnicy przyzwyczajeni do otrzymywania informacji bezpłatnie będą chcieli ją kupować. Jedynym sposobem
na skłonienie ich do płacenia za informację jest ciągłe podnoszenie
jej jakości. Najważniejszymi elementami, o które bezustannie trzeba
dbać i w oparciu o nie prowadzić promocję „Ouest-France”, muszą
być: wiarygodność podawanych informacji, oparta na rygorystycznej
weryfikacji danych i źródeł oraz marka dziennika, wypracowana przez
sto lat jego istnienia, która opiera się na zaufaniu czytelników do tytułu.
Nadal jednak, jak twierdzi Hutin, nie jest pewne, że ta strategia skłoni czytelników do płacenia za produkty. Jednak innej drogi nie widzi.
Ta strategia, jak wspomniano wyżej, powoduje, że dziennik nie wpisuje
się w ogólną tendencję występującą w prasie, szczególnie w kwestii presji
czasowej na dziennikarzy dostarczających informacje. Dziennik często
rezygnuje z bycia pierwszym, woli dbać o opinię rzetelnego medium.
I tym można tłumaczyć utrzymujący się ciągle wysoki nakład wersji
papierowej dziennika „Ouest-France”. Co istotne, wymóg wysokiej jakości informacji został przeniesiony do Internetu i na nośniki mobilne.
Skoro marką jest tytuł, to zgodnie z wymogami deontologii stosowanej w przedsiębiorstwie wszyscy, na wszystkich nośnikach muszą dbać
o jego wiarygodność. Jak podkreśla Hutin, zdarzają się odstępstwa od tej
zasady, szczególnie w wersjach cyfrowych, gdzie presja czasu jest bardzo
duża – to oczywiste. Jednak są one stosunkowo rzadkie.
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Strategie rozwoju „Ouest-France”

Louis Échelard, dyrektor generalny i vice-prezes Dyrektoriatu przedsiębiorstwa wymienia różne sposoby na dostosowywanie się przedsiębiorstwa Ouest-Fance do wymogów nowego, cyfrowego ekosystemu
prasy we Francji150. Za pierwszy wymóg uznaje konieczność ciągłego
uczenia się. Celem jest innowacyjność. Musi ona po pierwsze dotyczyć
tych działań, które pozwolą zatrzymać starych i pozyskać nowych czytelników. Pierwszym, i z punktu widzenia misji dziennika najważniejszym
powodem wejścia w świat cyfrowy w 1998 roku, była chęć pomagania
mieszkańcom regionu w codziennym życiu poprzez dostarczanie im informacji nie tylko w wersji papierowej, ale, w obliczu ich coraz wyraźniejszych oczekiwań, również w wersji cyfrowej. Powstała wówczas
strona internetowa, ouest-france.fr, która była bezpłatną transpozycją
wersji papierowej. Obecnie już tak nie jest. Czytelnik ma możliwość
wykupienia wersji cyfrowej papierowego wydania w pakiecie z innymi,
cyfrowymi produktami. Strona zaś, jak wiele internetowych wydań
dzienników na świecie jest osobnym medium, żyjącym całodobowym rytmem, które na bieżąco zamieszcza napływające do redakcji
informacje.
Zarówno internetowe wydanie, jak i cyfrowa wersja porannego
dziennika drukowanego spełniają oczekiwania czytelników, których
modele życia uległy w ostatnich dekadach zmianie. Wielu z nich pracuje
poza miejscem zamieszkania, głównie w Paryżu, wielu emerytów opuszcza region, przenosząc się na południe, wyjeżdżając do dzieci opiekować się wnukami. Wówczas gazeta jest dla nich dostępna w Internecie
i na mobilnych nośnikach cyfrowych.

150 Informacje dotyczące strategii przedsiębiorstwa w zakresie cyfryzacji
pochodzą z przeprowadzonego w październiku 2014 roku wywiadu
z L. Échelardem w siedzibie spółki Ouest-France, w Rennes.
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Strategia przedsiębiorstwa ma obecnie dwa główne cele. Rozwijać
paletę usług, w tym głównie cyfrowych, aby nadal skutecznie towarzyszyć czytelnikom i służyć im w ich codziennym życiu. I cel drugi – znaleźć alternatywne źródła dochodów. Realizacją tego drugiego celu zajmuje się Philippe Toulemonde, dyrektor „Ouest-France” odpowiedzialny
w dyrektoriacie za rozwój dochodów przedsiębiorstwa i dywersyfikację
produktów151. Dzieli on dochody w firmie na dochody z dwóch rynków.
Pierwszy to rynek klientów kupujących dziennik i produkty z nim powiązane, również cyfrowe, a drugi to rynek reklam.
W „Ouest-France” dochody z rynku klientów stanowią 68% całości dochodów i obecnie są w stagnacji. Liczba stałych prenumeratorów wynosi 500 tys. Po raz pierwszy od dziesiątków lat w 2014 roku
przedsiębiorstwo odnotowało spadek ich liczby. Sprzedaż w punktach
sprzedaży wynosi około 200 tys. egzemplarzy i to tutaj odnotowuje się
największą erozję. Zaś dochody z reklam stanowią 32% ogółu dochodów. W nich 15% stanowią dochody z reklam w produktach cyfrowych,
a 85% to przychody z reklam w wersjach drukowanych. Od dziesięciu lat
przedsiębiorstwo odnotowuje spadek reklam w wersji papierowej, głównie z powodu odpływu drobnych ogłoszeń do Internetu oraz z powodu
trwającego już od lat kryzysu ekonomicznego i ograniczeń wydatków
firm na reklamę. To jest ta część budżetu każdego przedsiębiorstw, która
– gdy jest on zagrożony – pierwsza ulega redukcji.
Obecnie, aby utrzymać liczbę prenumeratorów, „Ouest-France” musi
co roku zdobyć 50 tys. nowych. Przyczyną wykruszania się liczby prenumeratorów są najczęściej: śmierć, przeprowadzka w inny rejon kraju
lub świata, brak pieniędzy, niechęć do kontynuowania prenumeraty lub
odejście do Internetu, TV itp. Jeszcze pięć lat temu przedsiębiorstwo
zdobywało klientów poprzez bezpośredni kontakt z nimi za pośrednictwem dépositeurs – doręczycieli, którzy chodząc od drzwi do drzwi, przy
151 Wywiad przeprowadzony w październiku 2014 roku
w siedzibie Ouest-France, w Rennes.
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okazji dostarczania dziennika prenumeratorom, odwiedzali ich sąsiadów. Zachętą do zakupu gazety w ten sposób było to, że za dostarczenie
gazety pod drzwi przed godziną 7:30 nie trzeba było dodatkowo płacić,
usługa była uwzględniona w cenie prenumerat. Ta metoda okazała się
jednak bardzo droga. Jej roczny koszt wynosił 4,5 mln euro (jednostkowy koszt wizyty u klienta to 120-130 euro). Dopiero od pięciu lat
wprowadzono kontakt telefoniczny, a od trzech lat mailowy.
W 2014 roku koszt pozyskania 50 tys. klientów wyniósł 3,5 mln
euro, a więc o jeden milion mniej. Oprócz kontaktu telefonicznego
i mailowego marketing jest obecnie prowadzony w galeriach handlowych. O ile odwiedzającemu klientów w ich domach jednemu pracownikowi udawało się zdobyć średnio jednego, dwóch nowych klientów,
to w galeriach, gdzie przepływ ludzi jest duży, jeden agent zdobywa ich
średnio pięciu dziennie.
W 2013 roku mimo wysiłków przedsiębiorstwu nie udało się zdobyć 50 tys. nowych prenumeratorów. Z tego powodu po raz pierwszy
od kilkudziesięciu lat podjęto decyzję o podwyższeniu ceny dziennika
o 0,10 euro. To sprawiło, że prenumerata miesięczna podwyższyła się
o 3 euro. I to był kolejny powód, dla którego część prenumeratorów
odeszła. Mimo tych trudności przedsiębiorstwo wierzy w przyszłość
dziennika drukowanego. W 2014 roku zakupiono dwie nowe, ultranowoczesne maszyny drukarskie, Commander CL 4/1 z płynną automatyzacją, firmy Kœnig & Bauer (KBA). Pierwsza już pracuje, druga będzie
uruchomiona w 2016 roku.
Strategia dotycząca monetyzacji (uzyskania dochodów) zawartości
obejmuje po pierwsze, stale podwyższaną wysoką jakość druku oraz
więcej i szybciej drukowanych stron w kolorze wraz z wysoką jakością
zawartości. W związku z tym przedsiębiorstwo inwestuje w drogie
i ultranowoczesne maszyny drukarskie.
W poszukiwaniu sposobów monetyzacji zawartości „Ouest-France”
przewiduje w najbliższej przyszłości stworzenie płatnego newslettera,
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skierowanego do różnych środowisk zawodowych. Testy newslettera
przewidziano na rok 2015. Natomiast istniejąca już strona internetowa
entreprises.ouest-france.fr – skierowana do przedsiębiorców, będzie
w przyszłości codziennie zamieszczała płatny zbiór wszystkich artykułów z 53 mutacji lokalnych dziennika drukowanego poświęconych
problemom ekonomicznym i gospodarce.
Strona, o której mowa powyżej, powstała w 2009 roku. Pomysł
opierał się na zgromadzeniu w jednym miejscu artykułów dotyczących ekonomii i gospodarki, rozproszonych w 53 edycjach lokalnych.
Analiza wstępna wykazała, że są to tematy, które zasługują na dłuższe
niż jednodniowe życie w gazecie drukowanej. Zespół przygotowujący
stronę składa się z siedmiu dziennikarzy z różnych lokalnych redakcji.
Strona jest przeznaczona dla szefów firm, ich właścicieli, dla instytucji,
Izb Handlowych, nauczycieli, badaczy i dla każdego, kto się interesuje
problematyką ekonomiczną.
Strona posiada własny kodeks etyczny, który jednocześnie definiuje
pola aktywności redakcji: ouest-france.entreprises jest stroną informacji
i usług przeznaczoną dla świata przedsiębiorstw, a użytkownik dzięki
niej ma zapewniony dostęp do aktualności dotyczących ekonomii w regionie zachodnim i może korzystać z najważniejszych, zweryfikowanych
informacji ze świata i kraju związanych z ekonomią, a dostarczanych
przez „Ouest-France” w trzech regionach, Bretanii, Kraju Loary i Dolnej
Normandii.
Strona zawiera serwisy płatne, zbudowane według zasady dostarczania informacji z najbliższego otoczenia użytkownika. Jest też miejscem dzielenia się doświadczeniami przez użytkowników, a jej celem
jest tworzenie sieci społecznościowej. W materiałach zamieszczanych na stronie kładzie się nacisk na wymiar ludzki świata biznesu,
we wszystkich jego częściach składowych. Dziennie zamieszczanych
jest na niej od 30 do 40 materiałów. Każdy jest przydzielony do odpowiedniej kategorii. Użytkownik użytkownik ma do dyspozycji bardzo
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szczegółową wyszukiwarkę. Jak wiele produktów w „Ouest-France”, również ta strona jest w fazie testów i nadal jest bezpłatna. W przyszłości
ma być jednak płatna.
Jak podkreśla szefowa tej strony Sophie Fuchs, strona ma być miejscem integrującym i wspierającym przedsiębiorców, a cyfryzacja daje
ku temu bardzo duże możliwości. Strona na razie utrzymuje się z drobnych ogłoszeń, ale nie osiąga równowagi finansowej, jest dofinansowywana przez „Ouest-France”. Stąd konieczność monetyzowania jej
zawartości. Taką decyzję, jak zawsze, podejmuje się w „Ouest-France”
bardzo ostrożnie. W chwili przeprowadzania wywiadu, według opinii
Sophie Fuchs, największy problem wiązał się z technologią. Na ówczesnym etapie informatycy byli zbyt przeciążeni innymi zadaniami, nie
mogli działać szybko, a w cyfryzacji czas odgrywa dużą rolę. Wydaje się
jednak, że to głównie brak decyzji o wprowadzeniu opłat za ten produkt
ma zasadnicze znaczenie dla dynamiki jego rozwoju.
Podobna sytuacja ma miejsce ze stroną przeznaczoną dla młodego
odbiorcy, jactiv.ouest-france.fr. Projekt strony powstał po to, by przyciągnąć do dziennika „Ouest-France” ludzi młodych. Skierowany jest
do osób w wieku od 17 do 25 lat. Idea, podobnie jak w przypadku ouest-france.entreprises.fr jest bardzo dobra. Jednak jej realizacja wymaga
zmiany. Strona prowadzona jest przez trzy osoby. To stosunkowo mało,
jak na zaplanowaną zawartość. W ocenie autorki w realizacji projektu
brakuje dynamizmu i odwagi we wprowadzaniu zmian. Szef zespołu
należy wprawdzie do doświadczonych pracowników przedsiębiorstwa,
ale konieczność podejmowania bez przerwy nowych działań, sprawdzania ich skuteczności i poszukiwania innych, gdy te okazują się nieskuteczne, wymagają wysokich kompetencji managerskich, Jak wynika
z analizy treści, strona zawiera bardzo cenne informacje dla młodych
ludzi, ale jest zbyt mało aktywna i interaktywna. Jej forma wymaga
zdecydowanej zmiany.
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Jak już wspomniano, na stronie znajdują się sprawdzone, wysokiej
jakości informacje na temat aktualnych wydarzeń na świecie i w kraju,
kierowane do młodych ludzi. Strona posiada następujące zakładki:
• Kampus – informacje dotyczące życia studentów i ich problemów,
• Oni się aktywizują – prezentacja młodych talentów poprzez ich
historie osobiste i portrety, ich pomysłów na życie, pracę, szkołę.
• Praca i szkolenia, gdzie młodzi mogą szukać pomocy w wyborze
przyszłego zawodu i pomysłów na ciekawy zawód. Życie praktyczne – w trudnym momencie dla młodych, gdy opuszczają domy
rodzinne i zaczynają samodzielne życie, mogą w tej zakładce znaleźć praktyczne informacje zarówno na temat wynajmu pokoju,
jego umeblowania, miejsc, gdzie się mogą leczyć czy wyżywić.
• Wyjście do miasta w tej zakładce użytkownicy mogą znaleźć informacje na temat repertuaru kin, teatrów, klubów, wszelkich
wydarzeń, w których mogą aktywnie uczestniczyć i, co ważne,
za niewielkie pieniądze.
• Dossiers zawiera rozwinięcia podejmowanych na stronie tematów
na temat szkół wyższych, poszukiwań mieszkania, szkoleń czy
wydarzeń kulturalnych i rozrywki.
• Grajcie i wygrywajcie to zakładka z grami, w których można wygrać nagrody, najczęściej wycieczki zagraniczne. W założeniu
mają one mieć przede wszystkim wartość edukacyjną. Pomysłów
na to, gdzie i w jakim edukacyjnym celu ma się odbyć wyjazd, dostarczają sami zainteresowani, w tym stowarzyszenia studentów
z uczelni z regionu.
• Stwórz informację jest to zakładka, w której użytkownicy dzielą
się swoimi opiniami, zamieszczają różnorodne informacje i komentują opinie innych internautów.
Ponieważ przedsiębiorstwo zakłada, że młodzi ludzie niechętnie płacą za informację, strona ma pozostać bezpłatna. Ma być utrzymywana
z reklam zamieszczanych na niej przez podmioty zewnętrzne, takie

144

Dziennik „Ouest-France” i grupa SIPA/Ouest-France wobec procesów cyfryzacji na francuskim rynku

jak banki, przedsiębiorstwa modowe czy firmy ubezpieczeniowe, które
będą zainteresowane sprzedażą produktów kierowanych do młodych.
Aby pozyskać reklamodawców, strona musi mieć jednak znacznie więcej stałych użytkowników. W obecnej sytuacji, nic nie wskazuje na to,
że zdoła ich przyciągnąć. We wrześniu 2014 roku miała blisko 10 tys.
odsłon codziennie, co wskazuje na wyraźny spadek w i w stosunku
do poprzednich miesięcy, szczególnie czerwca 2014, w którym notowano średnio 13 tys. wejść na stronę dziennie152. Konieczna byłaby zatem
reorganizacja redakcji, zaproszenie młodych ludzi do współtworzenia
strony. Jednak, ze względu na koszty (organizacyjne, finansowe, kadrowe) zmian, które dokonują się w redakcji dziennika drukowanego (rewolucję cyfrową), obie specjalistyczne strony internetowe nie otrzymały
do tej pory odpowiedniego wsparcia finansowego i organizacyjnego.
Niewątpliwie istotne jest jednak to, że są obecne w sieci.
Obecnie, aż 40% internautów wchodzących na stronę ouest-france.fr
pochodzi spoza zachodniego regionu. Aby skłonić ich do wykupienia
prenumeraty na nośniki cyfrowe, przedsiębiorstwo podjęło inicjatywę stworzenia dwóch płatnych edycji dziennika, rannej i wieczornej,
„Édition du matin” i „Édition du soir”. W rannej ma się znaleźć zarówno cała zawartość 53 mutacji lokalnych, jak i informacje spoza regionu.
Wieczorna wersja już istnieje. Zostanie ona szerzej omówiona w dalszej
części rozdziału.
Kolejnym działaniem zmierzającym do zwiększenia zysków przedsiębiorstwa jest rozwój tzw. hors-presse, czyli tego, co produkuje się poza
flagowym produktem – dziennikiem „Ouest-France”. Mowa tu o suplementach i wydaniach specjalnych. Suplementy są bezpłatnie dołączane do dziennika drukowanego i finansowane są z reklam. Największy
dochód ze sprzedaży dziennika przedsiębiorstwo osiąga, gdy znajduje
152 Reporting mensuel, ouest-france.fr, s. P8. Dokument Raport
miesięczny ouest-france.fr udostępniony autorce przez
przedsiębiorstwo Ouest-France, październik 2014.
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się w nim dodatek motoryzacyjny. Wydania specjalne mają natomiast
inny charakter i cel. Ich przygotowanie i druk są zlecane podmiotom
zewnętrznym, ale sprzedawane są w punktach sprzedaży dziennika.
Ich cena jest stała, wynosi 7,90 euro. Jest w nich mało reklam, albo nie
ma ich wcale. Są to wydawane na wysokim poziomie albumy, książki,
pozycje podejmujące ważne tematy, jak choćby publikacja upamiętniająca 70. rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau.
Kolejnym sposobem na zwiększenie zysków są Évenements, czyli wydarzenia, które przedsiębiorstwo organizuje pod swoją marką.
Najważniesze z nich to: Salon de recrutement, dotyczący zatrudnienia,
poszukiwania pracy i Salon immobilier, dotyczący nieruchomości.
Oba odniosły sukces w 2013 roku i są kontynuowane. Trzecim wydarzeniem, które już od dziesięciu lat przynosi przedsiębiorstwu zyski
jest, Économie de mer (gospodarka morska). Jest ono organizowane
we współpracy z dziennikiem „Le Marin”. Ścieżka Évenements jest traktowana jako przedłużenie usługi wydawniczej i, jak zakłada Philippe
Toulemende, będzie dla przedsiębiorstwa drogą rozwoju.
W celu dotarcia do nowych klientów przedsiębiorstwo angażuje duże
środki finansowe i organizacyjne w działania promocyjne. Stworzono
aż 7, 5 tys. punktów sprzedaży, Są to nie tylko kioski. Dziennik sprzedawany jest w budynkach różnych firm usługowych i sklepów. Planuje
się otwieranie nowych punktów w małych sklepikach i w piekarniach
po to, aby klient mógł kupić dziennik tuż obok miejsca zamieszkania.
Ponad to, stworzono Centrum Kontaktu z Klientem. Pracują w nim osoby przeszkolone do pracy z klientem, których zadaniem jest reagowanie
na problemy zgłaszane przez czytelników gazety. Na przykład dbają o to,
by klient nie zapłacił za egzemplarz gazety, którego z jakichś powodów
nie otrzymał, mimo opłaconej prenumeraty.
Myśląc o zwiększeniu dochodów, przedsiębiorstwo największy
nacisk przedsiębiorstwo kładzie na cyfryzację. Strona ouest-france.
fr miała w październiku 2014 roku 600 tys. wejść dziennie i 300 tys.

146

Dziennik „Ouest-France” i grupa SIPA/Ouest-France wobec procesów cyfryzacji na francuskim rynku

indywidualnych użytkowników. Dziennik drukowany miał w tym samym okresie 2 mln 300 tys. czytelników, różnica jest więc jeszcze bardzo duża. Jak już wspomniano, z 15% zysków z reklamy na nośnikach
cyfrowych tylko 5% pochodzi ze strony internetowej dziennika. Aby
pozyskać dane dotyczące nowych użytkowników, przedsiębiorstwo
wysyła im zaproszenia do subskrypcji na bezpłatny newsletter. Dzięki
temu może śledzić zainteresowania użytkowników i w odpowiednim
momencie wysyłać im spersonalizowaną tym razem już płatną ofertę.
Cel przedsiębiorstwa jest dwojaki: albo skłonić użytkowników do zakupu prenumeraty gazety drukowanej, albo płatnej oferty na nośnikach
cyfrowych. Obecnie 500 tys. osób kupuje prenumeratę przez stronę
internetową, co można uznać, w pewnym sensie, za dochód przedsiębiorstwa, bo nie musi ono ponosić kosztów związanych z poszukiwaniem odbiorcy.
„Ouest-France” przykłada szczególną wagę do utrzymywania niskiej ceny dziennika w wersji drukowanej. Od 2014 roku gazeta kosztuje 1 euro (zdrożał o 25 centymów) Jest to cena ostateczna.
Przedsiębiorstwo chce bowiem utrzymać pozycję dziennika, który
jest dostępny cenowo dla wszystkich, także dla najskromniej uposażonych153. Zatem ta droga zwiększenia przychodów jest zamknięta.
Pozostaje pozyskiwanie jeszcze większej liczby czytelników i sprzedaż
prenumeraty.
Kolejnym pomysłem na zwiększenie dochodów, o którym już pisałam, jest stworzenie „Édition du matin”, czyli porannego cyfrowego
wydania dziennika, które nie będzie przeznaczone dla odbiorców lokalnych, regionalnych i krajowych, ale dla państw frankofońskich.
Przedsiębiorstwo nie przewiduje aliansów strategicznych, chce utrzymać całkowitą niezależność finansową, aby móc decydować o jakości
informacji, którą dostarcza. Aby jednak móc utrzymać tę niezależność,
153 Dla porównania cena Le Monde: 2 euro, Le Figaro: 1,8 euro, dane
z 8.11.2104 http://www.tarifspresse.com/, [ dostęp: 4.11.2015].
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musi być stabilne ekonomicznie, co więcej, na tyle silne, by mogło inwestować w rozwój cyfrowy. Jednym ze sposobów oszczędności jest
produkcja wspólnej zawartości dla pięciu wydawanych przez holding
dzienników i sześćdziesięciu tygodników. Przedsiębiorstwo zdecydowało się na alianse w obrębie prasy regionalnej, na przykład zleca produkcję wydań specjalnych, które są sprzedawane ze wszystkimi mutacjami
lokalnymi dziennika. Firma dopuszcza też alianse ekonomiczne, ale
jedynie w przypadkach, gdy nie dochodzi do zachwiania równowagi sił.
Nie wyklucza też aliansów z partnerami z innych krajów europejskich.
Obecnie istnieje alians w dziedzinie ogłoszeń motoryzacyjnych z Axel
Springer. „Ouest-France” nie przewiduje przejęć prasy, mimo że takie
propozycje były i są składane przedsiębiorstwu. Rozwój widzi w cyfryzacji i kapitalizacji swojej marki.
Diaspora mieszkańców Zachodu Francji, mieszkających poza swoim
regionem, jest stosunkowo duża. Aż 40% czytelników i odbiorców strony internetowej i cyfrowych serwisów to mieszkańcy Paryża i innych
metropolii, np. Bordeaux i Lyonu. Jak twierdzi L. Échelard, nowy model
zarządzania polega na tym, aby mieć odpowiednich, kompetentnych
i potrafiących podejmować ryzyko ludzi, trochę pieniędzy i elastyczność w zachowaniu wewnątrz organizacji. Najtrudniej jest poradzić
sobie z niepewnością otoczenia i konkurencją na rynku. Koszty wejścia w świat cyfrowy są minimalne w porównaniu z utrzymaniem tradycyjnej prasy drukowanej. Jeśli konkurent zaoferuje cenę za reklamę
lokalną niższą niż „Ouest-France”, firma odnotowuje natychmiast stratę.
Paradoksalnie to, co stanowi siłę „Ouest-France”, czyli stuletnia marka,
silne korzenie i całe dotychczasowe dziedzictwo równocześnie ogranicza działalność przedsiębiorstwa. Dużym wyzwaniem jest bowiem
znalezienie sposobu na dotrzymanie kroku konkurencji, której nic nie
powstrzymuje przed podejmowaniem nawet najbardziej ryzykownych
projektów w świecie cyfrowym, i jednocześnie uchronienie korzeni
przedsiębiorstwa i wizerunek marki.
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L. Échelard wskazuje również na konieczność reorganizacji sektora
reklamy w przedsiębiorstwie jako strategię na poszukiwanie nowych
źródeł przychodów. W tym celu stworzono Business Units, strategiczne jednostki biznesowe, w których pracują tzw. asystenci reklamy.
Ich zadaniem jest zdobywanie pogłębionej wiedzy na temat potrzeb
klientów, reklamodawców i dostosowywanie do nich spersonalizowanej oferty przedsiębiorstwa. W kwestii reklamy strategia firmy polega
na poszukiwaniu wiernego odbiorcy, który ceni wysoką jakość produktu
medialnego. To on ma przyciągać określonych reklamodawców z wybranymi, prestiżowymi oraz droższymi markami produktów krajowych
i zagranicznych, na przykład samochodami.
Dzięki cyfryzacji jakość obrazu w prasie cyfrowej jest taka sama
jak w telewizji. Precom, agencja reklamowa grupy SIPA/Ouest-France
stanęła przed nowym wyzwaniem. Obok produkcji reklamy na potrzeby regionalnego dziennika drukowanego konieczne stało się musi
ona tworzyć produkty na nośniki cyfrowe i komponować pakiety reklam. We wrześniu 2015 roku zdecydowano więc o połączeniu działań
Precomu, agencji reklamowej dla dzienników grupy („Ouest-France”,
„Le Courrier de l’Ouest”, „Le Maine-Libre et Presse Océan”) z działaniami filii grupy SIPA/Ouest-France, spółki Ouest-France Multimédia,
specjalizującej się w ogłoszeniach drobnych w Internecie. Ta reorganizacja miała na celu dostarczenie reklamodawcom skuteczniejszych rozwiązań, bardziej dopasowanych do segmentu, w którym są oni aktywni.
Powstały grupy ekspertów specjalizujących się w poszczególnych segmentach rynku, na którym spółka operuje: motoryzacyjnym, nieruchomości, zatrudnienia i życia miasta („maville.com”) oraz sprzedawców
reklamy. Każdy zespół posiada swoją ekipę marketingową i techniczną
oraz sprzedawców. Nowa struktura będzie mogła proponować klientom
całościową ofertę grupy SIPA/Ouest-France zarówno drukowaną, jak
i cyfrową. Matthieu Fuchs, prezes-dyrektor generalny grupy Journaux
de Loire („Le Courrier de l’Ouest”, „Le Maine-Libre”, „Presse Océan”)
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został również szefem tego nowego zespołu, a Patrick Lelièvre, dyrektor generalny agencji Precom i Christian Philibert, prezes spółki
Ouest-France Multimédia zostali mianowani na zastępców dyrektora
generalnego. Nowa ekipa liczy 740 współpracowników, którzy tworzą
obrót wynoszący aż 215 mln euro.
Przekształceniom podlega również organizacja pracy dziennikarzy.
Zamiast zatrudniać rzeszę dziennikarzy ogólnych przedsiębiorstwo
zmierza w kierunku tworzenia małych ekip specjalistycznych, które
będą żyły na wzór startupów, poszukujących swojego modelu ekonomicznego we własnym polu eksploatacji.
Atutami „Ouest-France” w ocenie L. Échelarda, a których zasadność
weryfikowana jest na bieżąco, są znajomość regionu i rynku lokalnego
oraz duży poziom zaufania czytelników, odbiorców, użytkowników,
reklamodawców. Jednak zaufanie to ma kruche fundamenty. Jeśli reklamodawcy nie będą mieli zapewnionej odpowiedniej liczby odbiorców, stracą zaufanie i odejdą. Czytelnicy, którzy z różnych powodów
będą musieli opuścić region, nie kupią prenumeraty wersji papierowej.
Dlatego cyfryzacja jest dla „Ouest-France” imperatywem. Trzeba się
bowiem starać, aby żadnego klienta nie stracić, a nowych należy pozyskiwać. Działania dzisiaj wdrażane nie przynoszą jeszcze zysków, firma
inwestuje, wydaje pieniądze. Konieczny był m.in. alians z Axel Springer,
aby uwolnić kapitał i sfinansować reorganizację SPIR Communication,
spółki holdingu przynoszącej największe zyski. Ogłoszenia drobne
to bowiem ogromny potencjał finansowy. „Ouest-France” potrzebował
silnego międzynarodowego partnera, który dałby firmie perspektywę
międzynarodową. Axel Springer zakupił 51% akcji spółki LaCentrale.fr,
a „Ouest-France” otrzymał zastrzyk finansowy na rozwój w postaci
72 mln euro.
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3.8. Struktura wewnętrzna przedsiębiorstwa

i sposoby realizacji jego strategii
3.8.1. Dyrekcja Rozwoju Działań Cyfrowych

w grupie SIPA/Ouest-France

Informacje zawarte w tym podrozdziale pochodzą z wypowiedzi
Fabrice’a Bazarda, z treści wywiadu przeprowadzonego w październiku
2014 roku, w siedzibie spółki Ouest-France, w Rennes. W 2012 roku
dołączył On do ścisłego grona osób zarządzających w grupie SIPA.
Został mianowany na stanowisko dyrektora Działu Rozwoju Cyfryzacji
(Direction du développement des activités numériques). Wcześniej,
Fabrice Bazard przez 14 lat był zatrudniony we francuskiej sieci bankowej Crédi Mutuel, ostatnio na stanowisku dyrektora Działu Informatyki.
Został wyłoniony w drodze konkursu. Fabrice Bazard nigdy wcześniej nie miał zawodowego kontaktu z przedsiębiorstwem medialnym, a co dopiero z tak specyficzną strukturą organizacyjną, jakim
jest „Ouest-France” i cała grupa SIPA. Uznano, że potrzebny jest ktoś,
kto doskonale zna świat cyfrowych usług. Banki mają w tej dziedzinie
duże doświadczenie, od wielu lat sprzedając z sukcesem swoje produkty w Internecie. Jak twierdzi F. Bazard, w świecie bankowym najważniejsza jest umiejętność zarządzania projektami, które wymagają
od ich uczestników ścisłej współpracy. W przedsiębiorstwie prasowym,
również w „Ouest-France” istniały do tej pory trzy najważniejsze, ale
pracujące w bardzo odmiennym rytmie struktury: redakcja, dział produkcji i dział sprzedaży. Tymczasem projekt cyfryzacji mediów wymaga
ścisłej, stałej współpracy wszystkich działów i pracowników przedsiębiorstwa. Kompetencje koordynatora olbrzymich projektów w ramach
dużego banku zaważyły na decyzji wyboru F. Bazarda na to stanowisko.
Otrzymał on duży kredyt zaufania od prezesa-dyrektora generalnego
F. R. Hutina.
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Jak twierdzi Bazard, w świecie cyfrowym, w którym przedsiębiorstwo prasowe musi de facto „na nowo się wymyślić”, potrzebni są nowi
pracownicy, „nieskażeni” historycznymi korzeniami „Ouest-France”.
Przedsiębiorstwo Ouest-France z założenia nie zatrudnia nowych pracowników, stara się zawsze prowadzić wewnętrzną rekrutację i poprzez
szkolenia przysposabiać swoich pracowników do nowych zadań. W tym
przypadku jednak zrobiono wyjątek od tej reguły. Dyrekcja Cyfryzacji
zatrudniła specjalistów od e-handlu i e-marketingu. Mają oni być również źródłem nowych pomysłów na nowe produkty cyfrowe w przedsiębiorstwie prasowym.
F. Bazard koordynuje pracę dwóch zespołów. Pierwszy z nich to grupa pięciu osób, wydawców cyfrowych wydań: ouest-france.fr, porannego
dziennika cyfrowego, „Édition du soir”, jactiv.ouest-france.fr i enterprises.ouest-france.fr. Drugi to zespół ekspertów: jedna osoba specjalizuje się w monetyzacji produktów w sieci, druga to designer, kolejne
to: specjalista od prowadzenia klienta sieciowego, ekspert od koordynowania dużych projektów, informatyk, który kontroluje ruch w sieci
i interweniuje w razie potrzeby.
Na początku nowe zespoły pracowały przede wszystkim z wydawcami. Pierwszym wyzwaniem było zapanowanie nad całą gamą produktów
zamieszczanych w Internecie pod marką Ouest-France. Zespoły te musiały stać się łącznikami między różnymi działami, a mianowicie redakcją, działem sprzedaży, agencją reklamy oraz informatykami. Wydawcy
nie są menadżerami, pracują przy swoich komputerach, ich zadaniem
jest czuwanie nad całością cyfrowych produkcji.
Pierwszym zadaniem dyrektora i nowego działu była zatem cyfryzacja wszystkich 53 mutacji dziennika porannego oraz doprowadzenie
do możliwości zakupu prenumeraty produktów przedsiębiorstwa drogą
elektroniczną. Ten proces trwał osiem miesięcy i zakończył się w czerwcu 2014 roku. Drugą misją, którą otrzymała ekipa działu od prezesa-dyrektora generalnego, było zaprojektowanie, stworzenie i przetestowanie
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nowych produktów cyfrowych. Wyodrębniono wówczas trzy możliwe
ścieżki rozwoju. Pierwszą był dziennik wieczorny, który istnieje już
od końca 2013 roku. Drugą był kiosk cyfrowy, gdzie możliwe było sprzedawanie wszystkich produktów grupy SIPA/Ouest-France. Trzecią drogą
była inwestycja w jeszcze większy rozwój marki na poziomie lokalnym,
poprzez stworzenie i rozbudowę, innych niż strona ouest-france.fr,
serwisów cyfrowych. W 2015 roku zdecydowano się na czwartą drogę,
zadbanie o zwiększenie liczby użytkowników strony ouest-france.fr.
Uznano bowiem, że strona jest źródłem reklamy i powinna kierować
użytkowników do innych serwisów przedsiębiorstwa. Było to słuszne
założenie. Użytkownicy bezpłatnej strony najczęściej odwiedzają stronę
cyfrowej prenumeraty i strony z nekrologami.
Z powodu spadku przychodów z reklamy przedsiębiorstwo musi
poszukiwać przychodów niebezpośrednich, aby uzupełnić lukę. Według
F. Bazarda jednym z nowych modeli ekonomicznych jest właśnie inwestowanie dużych środków w stronę bezpłatnej informacji, bo część jej
użytkowników dotrze przez nią do specjalistycznych stron, za które już
będzie gotowa zapłacić. Równie ważne jest nieustające dbanie o markę
papierowej wersji gazety, dzięki której przedsiębiorstwo zyskało tak
silne zaufanie odbiorców.
Wyzwaniem dla redakcji „Ouest-France” jest stworzenie oferty
dla młodych odbiorców, którzy często deklarują brak zainteresowania dziennikiem. Jest on dla nich „zbyt tradycyjny nawet nudny”.
Jednocześnie te same osoby twierdzą, że gdyby kiedyś mieli wykupić
prenumeratę, to zdecydowaliby się na „Ouest-France” ze względu na jej
solidność i wiarygodność. Młodzi odbiorcy oczekują, aby dziennik
dostosował ofertę do ich potrzeb na miarę XXI wieku. I to właśnie jest
zadanie działu cyfryzacji.
Trudnym wyzwaniem organizacyjnym dla nowego działu jest, z jednej strony, wprowadzanie w specyfikę branży medialnej programistów
i informatyków, którzy w niej nie funkcjonowali zawodowo, z drugiej
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strony, stymulowanie pracowników redakcji dziennika drukowanego
do nowych aktywności cyfrowych. W opinii Bazarda w tradycyjnych
przedsiębiorstwach prasowych brakuje kreatywności w poszukiwaniu nowych produktów dla klienta. W przypadku „Ouest-France” był
to do tej pory jeden produkt, który udoskonalano i dopracowywano
przez 100 lat. W bankach produktów bywa kilkaset a tworzenie nowych
jest kwintesencją pracy w tej branży. Na tym polega podstawowy problem. Aby dziennik i przedsiębiorstwo mogły przetrwać i rozwinąć się
w nowym ekosystemie medialnym, musi zmienić się dotychczasowy
sposób myślenia i działania Ouest-France.
Proces zmian przystosowujących całe przedsiębiorstwo do ery cyfrowej obejmuje bardzo wiele obszarów oraz osób. W celu umożliwienia
pracy zespołowej wszystkich ze wszystkimi i jednocześnie stworzenia
warunków do dynamiki w pracy redakcji przebudowano newsroom.
Do ubiegłego roku sala redakcyjna, która powstała w 1970 roku po jego
przeprowadzce Ouest-France z centrum Rennes do dzielnicy Chantepie,
przystosowana była do produkcji gazety drukowanej. Jej powierzchnia
liczyła 1400 m². Pracowało tam ponad stu dziennikarzy wchodzących
w skład redakcji naczelnej, dyrektorzy poszczególnych działów, redaktorzy naczelni gazety oraz osoby wspomagające dziennikarzy: sekretarki,
dokumentaliści. Sala podzielona była na zamknięte boksy o wysokich
ściankach. Jakkolwiek cała powierzchnia była jedną wspólną przestrzenią, wchodząc do niej miało się poczucie krążenia w labiryncie
o wysokich ścianach, bez sufitów i bez drzwi. Jedynie wzdłuż dwóch
prostopadłych ścian, południowej i zachodniej, rozmieszczono ciąg blisko dwudziestu małych pomieszczeń – biur dyrektorów oraz redaktora
naczelnego i kilku jego zastępców. Każdy z działów, czy to polityki, czy
kultury, gospodarki, czy społeczny był odseparowany od reszty. Praca
odbywała się w obrębie danego zespołu. Sekretarki pracowały w tym
samym boksie co dziennikarze. Przy takim rozmieszczeniu miejsc pracy zdarzało się, że dziennikarze z różnych zespołów nie spotykali się
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wcale154. Tylko szefowie poszczególnych redakcji regularnie widywali
się podczas czterech spotkań.
Pierwsze z nich odbywało się zawsze od godz. 10:00 do 10:30. Była
to telefoniczna konferencja z redakcjami departamentalnymi z udziałem
redaktora naczelnego, przedstawiciela dyrekcji informacji regionalnych
i dwunastu szefów biur departamentalnych. W trakcie konferencji
odbywała się dyskusja, która kończyła się oceną poprzedniego numeru oraz przedstawieniem propozycji tematów do przygotowywanego
na bieżąco wydania. Drugie spotkanie trwało od 10:30 do 11:15. Była
to konferencja kierownictwa redakcji z udziałem redaktora naczelnego,
jego zastępcy oraz osób odpowiedzialnych za strony ogólne. Szefowie
poszczególnych rubryk decydowali o tym, które tematy i informacje
są kluczowe i przydzielali im miejsce w gazecie. Trzecie spotkanie
odbywało się od godz. 17:45 do 18:15. Była to konferencja dotycząca
pierwszej strony – „witryny” dziennika z udziałem redaktora naczelnego, jego zastępcy, szefów stron ogólnych oraz szefa pierwszej strony.
I wreszcie ostatnie, czwarte spotkanie miało miejsce w godz. od. 18:30
do 18:45. Ponownie, była to konferencja telefoniczna szefów wydań
lokalnych z udziałem przedstawiciela dyrekcji informacji regionalnych
i dwunastu szefów wydań departamentalnych. Dokonywali oni wyboru
najważniejszych tematów z poszczególnych departamentów, które trafiały na strony wspólne dla wszystkich mutacji. Raz w tygodniu, w każdy
czwartek odbywała się konferencja, na której podejmowano decyzje
o obsłudze najważniejszych przewidywanych wydarzeń155.
Taki powtarzalny rozkład dnia charakteryzował pracę w newsroomie do roku 2007. W roku 2008 dyrekcja „Ouest-France” podjęła decyzję o przystosowaniu newsroomu do przygotowywania materiałów
154 Na podstawie wypowiedzi A. Peudeniera, z-cy redaktora naczelnego,
redaktor wydania dnia, odpowiedzialny za reorganizację sali
redakcyjnej, wywiad przeprowadzony w październiku 2014 r.
155 Na podstawie wypowiedzi redaktorów i dziennikarzy,
pobyt studyjny w 2007 roku.
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medialnych na nośniki cyfrowe156. Ouest-France stał się przedsiębiorstwem produkującym medium drukowane oraz równolegle multimedia.
Te dwie aktywności redakcji postępują równoległymi torami. Rytm
pracy wyznacza produkcja przystosowana do wydania cyfrowego. Jak
podkreśla A. Peudenier157, odpowiedzialny w przedsiębiorstwie za wprowadzenie zmian w zakresie pracy redakcji,
wraz z cyfryzacją podstawowym pytaniem, które w redakcji pada, nie jest
już pytanie, jak informacje, które nieustająco przez 24 godziny spływają
do redakcji, najlepiej opracować do gazety papierowej, która pojawi się
w dniu następnym rano. Teraz trzeba natychmiast, gdy informacja się
pojawia, w realnym czasie podejmować decyzję, co z nią zrobić w tym
momencie: jak ją opracować do internetowego bezpłatnego wydania dziennika, jak do części płatnej, a w jaki sposób wykorzystać ją na następny
dzień w gazecie papierowej.

Cyfryzacja przyniosła konieczność dostosowania się dziennikarzy
prasowych do nowej sytuacji tworzenia treści na wiele nośników. Cały
zespół (576 dziennikarzy) jest zobligowany do pracy w takim systemie.
Przypomnieć trzeba, że w „Ouest-France” nie ma fluktuacji pracowników, co stanowi spore wyzwanie dla dziennikarzy. Wielu z nich ma jedynie doświadczenie dziennikarskie związane z pracą dla gazety papierowej. Przedsiębiorstwo, zgodnie z przyjętą przyjazną polityką wobec
pracowników, od kilku lat organizuje liczne szkolenia dla dziennikarzy,
mające na celu podnieść ich kwalifikacje do pracy dla nośników cyfrowych. Niemniej, obecnie jest to jeden z czynników utrudniających pracę
redakcji i duże wyzwanie organizacyjne dla kadry kierowniczej która
156 E. Bullet, redaktor naczelny ouest-france.fr, wywiad
przeprowadzony w październiku 2014 r.
157 A. Peudenier, z-ca redaktora naczelnego, redaktor wydania
dnia, odpowiedzialny za reorganizację sali redakcyjnej,
wywiad przeprowadzony w październiku 2014 r.
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zmaga się z czasem – ten bowiem, w dobie cyfryzacji, jest największym
problemem, z jakim musi sobie poradzić każdy wydawca mediów cyfrowych. Wydawca „Ouest-France” – wraz z decyzją o ucyfrowieniu swojej
działalności – zmuszony był również, jak wiele innych przedsiębiorstw
prasowych na świecie, przystosować miejsce pracy dziennikarzy do ich
nowych, wielorakich zadań.
Podjęto decyzję o przebudowie sali redakcyjnej w siedzibie głównej
dziennika, która sprawdzała się jedynie w pracy nad przygotowaniem
gazety papierowej. Obecnie wszystkie zespoły – do tej pory pracujące
w zamkniętych przestrzeniach i często niekomunikujące się między sobą
– pracują razem, a wszyscy mają możliwość wzajemnej komunikacji.
Według wypracowanej przez lata systemu pracy projektowej, przy
współudziale wszystkich zainteresowanych, przez około półtora roku
prowadzono prace przygotowawcze158. Celem było stworzenie projektu
nowej sali, odpowiadającej potrzebom pracy, równocześnie, dla nowych
nośników i wydania papierowego. W 2012 roku powołano szefa zespołu,
jednocześnie jednego z członków redakcji naczelnej, odpowiedzialnego
na co dzień za wydania dnia, Alaina Peudeniera. Pracuje on w parze
z głównym inżynierem przedsiębiorstwa, Bernardem Quéré. Choć ten
ostatni posiadał wiedzę na temat specyfiki pracy dziennikarzy (zajmował swoje stanowisko przez 20 lat), potrzebował łącznika, z którym
mógł konsultować swoje pomysły techniczne. W tym samym czasie
wyznaczona grupa dyrektorów z patronem przedsiębiorstwa na czele
odwiedziła pięć największych redakcji na świecie w celu zapoznania
się ze stosowanymi w nich rozwiązaniami. W efekcie powstał projekt
nowego newsroomu. Jakie elementy były brane pod uwagę przy jego
tworzeniu?159 Najważniejszy z nich to zmiana funkcjonowania przedsiębiorstwa jako całości. O ile dawniej istniały dwie oddzielne części,
158 B. Quéré, główny inżynier, dyrektor działu remontowego, odpowiedzialny
za przebudowę newsroomu, wywiad przeprowadzony w październiku 2014 r.
159 Tenże.
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redakcyjna i produkcyjna, obecnie sercem przedsiębiorstwa jest tylko
redakcja. Część przemysłowa zmniejszyła się i ciągle będzie ograniczana.
Trudność, którą odnotowują z tego powodu zarówno twórcy projektu,
jak i kadra kierownicza przedsiębiorstwa, polega na przystosowaniu
się dziennikarzy do tej nowej koncepcji160. Drugim wyzwaniem było
stworzenie takiego projektu sali redakcyjnej, która integrowałaby zarówno działalność produkcyjną, jak i twórczą161. Dodatkowo przyjęto,
że redakcja ma być nie tylko sercem przedsiębiorstwa, ale również jego
wizytówką. Ma to być miejsce reprezentacyjne, gdzie również można
przyjmować gości.
Następnym wyzwaniem dla reorganizacji przedsiębiorstwa był fakt,
że cyfryzacja (a z nią produkcja zawartości na różne nośniki) sprawiła,
że struktura redakcji stała się ruchoma162. Różne funkcje, różne kompetencje, różne działy zmieniały swoje miejsce w planowanej przestrzeni.
Zatem nowy newsroom musiał stać się systemem otwartym, aby dynamika struktury nie zakłócała pracy redakcji. Jednocześnie sposób
funkcjonowania redakcji miał pozostać w jakimś sensie stały. Chodziło
o codzienną pracę poszczególnych osób na aktualnie zajmowanym stanowisku. Każdego dnia zadaniem jednej osoby (w „Ouest-France” jest
nią redaktor wydania dnia) jest nieustające podejmowanie decyzji, jaka
informacja (i w jaki sposób opracowana) będzie zamieszczona na którymś z istniejących nośników: czy na stronie internetowej w bezpłatnym wydaniu, czy w płatnym e-wydaniu rannej gazety drukowanej, czy
na urządzeniach mobilnych, czy w dzienniku wieczornym, czy wreszcie
w wersji drukowanej w dniu następnym. A może należy ją przekazać
do innych działów, produkujących cyfrowe specjalistyczne strony serwisów „Ouest-France”.
160 B. Quéré, wywiad przeprowadzony w październiku 2014 r.
161 Tenże.
162 Wszystkie informacje dotyczące przebudowy newsroomu pochodzą
od B. Quéré, wywiad przeprowadzony w październiku 2014 r.
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Podczas pobytów studyjnych w innych redakcjach – bardziej zaawansowanych w nowym systemie pracy – zauważono, że w każdej z nich
istnieje miejsce centralne, zwyczajowo nazywane HUBem, wokół którego koncentruje się praca wszystkich zespołów. Równocześnie miedzy
zespołami musi istnieć możliwość współpracy. W jednych redakcjach
HUB jest miejscem pracy szefa produkcji informacji. Wraz z nim pracują wydawcy informacji, przygotowywanych na różne nośniki, którzy
decydują, na jakim nośniku i w jaki sposób opracowaną informację
umieścić. Inne redakcje przyjęły, że w centrum newsroomu są wydawcy treści, przygotowywanych na różne nośniki, a wokół nich pracują
dokumentaliści, poszukujący źródeł informacji dla tych wydawców.
W „Ouest-France” przyjęto, że funkcja HUBa może się zmieniać.
Obecnie jest to miejsce pracy redaktora wydania dnia – nie ma zatem
ustalonej hierarchii, ale jest miejsce centralne. Pierwotnie sala miała
mieć układ podobny do układu w redakcji „Daily Telegraph”, gdzie
układ newsroomu przypomina gwiazdę, której centrum jest HUB,
a dziennikarze siedzą w promieniście rozchodzących się rzędach.
W „Ouest-France” sala redakcji miała mieć też HUB w centrum, wokół
którego, na wzór pokrojonego na ćwiartki sera „camembert”, jak to opisał B. Quéré, pracują różne ekipy. Jednak uznano, że taki układ sprawia,
iż ludzie widzą przed sobą plecy kolegów, a im dalej od HUBa, tym dalej od siebie znajdują się poszczególni pracownicy. Zdecydowano więc,
że ten układ musi być zmieniony. Obecnie idea jest taka, by wszystkie
zespoły (włącznie z marketingiem i sprzedażą) znalazły się na jednej
sali i mogły się nieustająco komunikować. Jest serce – HUB, jednak
nie jest ono usytuowane w samym centrum. Ostatecznie na sali będzie
pracowało łącznie 130 osób w różnych serwisach. Sala jest całkowicie
otwarta, nie ma ścian działowych. Każda z ekip pracuje otoczona meblami-szafkami i półkami o wysokości 120 centymetrów, z dźwiękochłonnymi tylnymi ścianami i z ekranami z pleksi (do wysokości 170
centymetrów) tak zaprojektowanymi, by na wysokości 120 centymetrów
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były mniej przezroczyste, a wyżej były całkiem transparentne. Każdy
pracownik, siedząc przy biurku, czuje się odizolowany, ale, gdy wstanie,
widzi nie tylko sąsiednie ekipy ale i całą salę. Oczywiście, nie wszyscy
mogą być obok wszystkich. Na sali przewidziano więc miejsca do spotkań. Te przestrzenie znajdują się w kilku miejscach na sali, której cała
powierzchnia wynosi 2000 m2. Zamysłem dyrekcji było stworzenie
wnętrza, które będzie nie tylko funkcjonalne, ale również reprezentacyjne (w niezależny od kolejnych mód sposób), a zarazem prezentować
będzie tożsamość przedsiębiorstwa o długiej tradycji.
Jeśli chodzi o funkcjonalność, to wydaje się na tym etapie prac
(koniec 2015 roku), że cel zostanie osiągnięty. Rozkład serwisów jest
dostosowany do wymagań rytmu pracy przez 24 godziny na dobę dla
wydań cyfrowych, na wszystkie nośniki oraz dla produkcji dziennika
papierowego. Centrum dowodzenia jest HUB, który nie znajduje się
na środku, ale po lewej stronie sali. Wokół niego są usytuowane zespoły
redakcyjne najważniejszych serwisów: polityka, społeczeństwo, kultura,
ekonomia, „Edition du Soir”, strona internetowa gazety ouest-france.fr,
serwis dokumentacji tekstów i fotograficzny, serwis tworzący strony
gazety. Przy wejściu na salę, bardziej oddalone od centrum, znajdują
się: studio TV, kącik spotkań z gośćmi, miejsce na odpoczynek, ekspres
do kawy, herbaty.
W samym centrum hali znajduje się duża sala konferencyjna z ekranem, z transparentnymi ściankami na wysokości ok. 150 cm. Stanowi
ona miejsce spotkań redakcyjnych, ale też rozmów z gośćmi.
Zgodnie z nową koncepcją, dziennikarze, redakcja i całe przedsiębiorstwo poszukują jednak jeszcze większej bliskości z odbiorcami –
nowa sala ma być również przestrzenią spotkań z nimi. Z nową funkcjonalnością wiążą się również kwestie akustyki i oświetlenia – normy dla
poszczególnych miejsc pracy zostały opracowane przez specjalistyczne
firmy zewnętrzne. Sala jest przestrzenią całkowicie otwartą, więc wyciszono poszczególne stanowiska pracy dzięki specjalnym systemom,

160

Dziennik „Ouest-France” i grupa SIPA/Ouest-France wobec procesów cyfryzacji na francuskim rynku

umocowanym na tylnych ścianach mebli, zastosowano też specjalne
podłoże o najwyższym współczynniku tłumienia dźwięków. Na suficie
w formie plastra miodu (którego projekt z 1970 roku został zachowany
w nowej sali, aby był elementem podkreślającym ciągłość dziennika)
w poszczególnych komórkach znajdują się zarówno specjalny system
oświetlenia, jak i system pochłaniania dźwięków z sali.
Największym wyzwaniem dla ekip prowadzących reorganizację sali
redakcyjnej był jednak fakt, że zmiany należało wprowadzać w czasie
ciągłej pracy całej redakcji. Pierwszym etapem robót było zlikwidowanie muru, który oddzielał salę z 1970 roku od dalszej części budynku,
która teraz poszerzy nowy newsroom o kolejne 600 m2. Od 2013 roku,
prowadzi się tam prace remontowe, oddzielając ściankami wybrany
element tej wielkiej przestrzeni. Prace głośne prowadzone są w godzinach nocnych, od północy do godziny 8:00 rano. Potem, w ciągu dnia,
do godziny 13:00 pracują tylko ekipy “ciche”. Od 13:00 do północy nie
prowadzi się żadnych prac, jest to okres wzmożonej pracy intelektualnej
i twórczej w redakcji. W tym systemie newsroom funkcjonuje właściwie
bez żadnych komplikacji, mimo że równocześnie trwają w nim intensywne prace remontowe.
Zmiany w organizacji redakcji regionalnego dziennika „OuestFrance”, wynikające z koncentracji celów przedsiębiorstwa wokół cyfryzacji, są dwojakie. Jedne dotyczą reorganizacji newsroomu, jego
całkowitej przebudowy, której celem jest przystosowanie go do nowych
zadań redakcji i przedsiębiorstwa, czyli dostosowanie działania zarówno
do produkcji mediów cyfrowych, jak i kontynuacji produkcji dziennika
papierowego. Druga grupa celów obejmuje zmiany w pracy dziennikarzy i wszystkich serwisów tematycznych. Najważniejsza zmiana w tym
obszarze polega na przyjęciu założenia, że od tej pory sercem przedsiębiorstwa jest tylko redakcja, produkująca gazetę drukowaną, oraz
informacje cyfrowe, tworzące zawartość przeznaczoną na różne nośniki. W tym celu stworzono nową koncepcję przestrzennej organizacji
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serwisów. Ekipy posyłają do serca redakcji – HUBa – przygotowane
przez siebie treści, a tam podejmowana jest ostateczna decyzja, które
informacje i w jaki sposób opracowane zostaną zamieszczone na poszczególnych nośnikach.
Zgodnie z typowym dla „Ouest-France”, nieśpiesznym rytmem
wprowadzania zmian w przedsiębiorstwie, kolejnym etapem po zaprojektowaniu nowej sali newsroomu (co trwało półtora roku), była analiza
usytuowania w nim poszczególnych zespołów redakcyjnych. Należało
odpowiedzieć na pytanie, czy serwisy są odpowiednio rozmieszczone
względem siebie, kto z kim musi się stale komunikować, z kim tylko
okazjonalnie, z kim rzadko lub wcale. Obawiano się, że zmiana dotychczasowego usytuowania względem siebie pracowników spowoduje ich
dyskomfort psychiczny, zniszczy budowane latami więzi. Analiza wykazała jednak, że większość serwisów w dotychczasowej redakcji była
już odpowiednio rozmieszczona. Pojawiły się jednak błędy. Na przykład serwis faits divers był oddalony od serwisu regionu Bretanii, który
również podaje faits divers, aż o 25 metrów. W nowym newsroomie
serwis Społeczeństwo i serwis Regionu Bretanii znajdują się obok
siebie, co umożliwia szybkie podejmowanie decyzji, do którego serwisu i na który nośnik dany materiał zostanie zakwalifikowany. Ekipy
są rozmieszczone na sali w sposób ergonomiczny, zgodny z kierunkiem
przemieszczania się informacji, a więc zgodnie z logiką potrzeb komunikowania się poszczególnych serwisów.
Mimo że sercem redakcji jest HUB (wraz z funkcją redaktora wydania dnia) nie jest on usytuowany centralnie, najbliżej niego znajdują
się główne serwisy tematyczne, dokumentaliści oraz zespół multimediów. W dalszej odległości, zostały umieszczone dotychczasowe serwisy, które do tej pory mieściły się w odrębnych częściach przedsiębiorstwa. Są to między innymi: marketing, sprzedaż i dział prenumeraty.
Wszystko po to, by przy zmienionej filozofii funkcjonowania redakcji
wszyscy byli razem, pracowali jako jeden duży zespół, który musi się
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ze sobą komunikować nieustająco163. Jest to całkowita zmiana dotychczasowej filozofii, polegającej na indywidualnej pracy dziennikarza nad
tekstem, który miał się ukazać następnego dnia w papierowej gazecie.
Teraz każdy dziennikarz pisze jednocześnie do wszystkich mediów,
na wszystkie nośniki, a więc musi się komunikować ze wszystkimi
i ta praca trwa właściwie nieprzerwanie. Wymaga ona dużej reaktywności, inwencji twórczej, ale największym novum i zarazem trudnością,
szczególnie dla dziennikarzy „Ouest-France” z wieloletnim doświadczeniem pracy w poprzednich realiach, jest konieczność zmiany sposobu
myślenia i działania. Dziennikarze muszą się bowiem stać twórcami
i jednocześnie sprzedawcami własnych produktów. Muszą odpowiadać
na wymóg interaktywności z odbiorcami na portalach społecznościowych, zachęcać ich do czytania swoich tekstów. Jest to bez wątpienia
jedna z największych zmian jakościowych ery cyfrowej i równocześnie
wyzwanie, nie tylko dla „Ouest-France”, ale i dla wszystkich dziennikarzy mediów drukowanych. W całym regionie mieszka około ośmiu
milionów osób. „Ouest-France” ma obecnie około 2, 5 mln czytelników,
szuka więc możliwości zdobycia jak największej liczby z tych pozostałych pięciu, sześciu milionów oraz chce przyciągnąć czytelników z całej
Francji i ze świata frankofońskiego.
Ten ostatni cel ma zostać osiągnięty dzięki cyfrowej, płatnej, wieczornej edycji dziennika „Édition du soir”164. Jego zawartość jest całkowicie
różna od zawartości dziennika porannego, papierowego i cyfrowego. Jest
dostępna jako aplikacja na urządzenia mobilne oraz serwis internetowy
na komputerach osobistych. Abonament kosztuje miesięcznie 14,99
euro i umożliwia dostęp do: wersji cyfrowej rannej (kopii papierowej)
163 Wszystkie informacje dotyczące pracy dziennikarzy w nowym
newsroomie pochodzą z wypowiedzi A. Peudeniera,
wywiad przeprowadzony w październiku 2014 r.
164 Informacje dotyczące wieczornego dziennika pochodzą w tej części od jej
redaktora naczelnego, Edouarda Reis Carona, wywiad przeprowadzony
w październiku 2014 roku w siedzibie redakcji, w Rennes.
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i wieczornej „Édition du soir”, dostęp do archiwum (gdzie czytelnik
znajdzie wszystkie artykuły od 2004 roku oraz większość od 1899 roku)
oraz dostęp do aktualnych informacji na żywo.
Wieczorna gazeta elektroniczna ma inny format niż poranna.
Zawiera dwie części. Pierwsza to artykuły dotyczące wydarzeń z minionego dnia, druga to część magazynowa, zawierająca od kilku do kilkunastu pogłębionych artykułów, zdjęcia i filmy wideo, krzyżówki, gry,
quizy. Najczęstszym kryterium doboru tematów do dziennika wieczornego jest jego niezwykłość pod wieloma względami. Pisze się w nich
głównie o zjawiskach ciekawych, zaskakujących, zdumiewających. Idea
jest taka, by w godzinach wieczornych czytelnik zrelaksował się, zabawił, a informacje, które przeczyta, mają poszerzać jego wiedzę, ale też
zaskakiwać swoją niezwykłością. Przykładów dostarcza każdy numer,
jak choćby artykuły z numeru 439, z 29. 10. 2015. Jeden na temat różnicy między dezodorantem a antyperspirantem i ich szkodliwości dla
zdrowia, drugi o japońskim stowarzyszeniu, którego członkowie postanowili posprzątać ulice Paryża. Z badań przeprowadzonych przez Dział
Rozwoju i Badań wynika, że szczyt korzystania z tabletów przypada
we Francji na godzinę 19:00. Zatem dziennik jest dostępny od godziny
18:00 każdego dnia, poza weekendami.
W produkcji tej wersji bierze udział 10 osób, które pracują wyłącznie dla tego tytułu. W ten sposób „Ouest-France” stworzył opisywane
przez Charona laboratorium. Jak to określa redaktor naczelny „Édition
du soir”, jest to permanentne laboratorium dla całego przedsiębiorstwa.
Przez pierwszy rok dziennik wieczorny był bezpłatny, ideą było
wspólne testowanie z czytelnikami – tak charakterystyczne dla „OuestFrance” – jego zawartości. A to z kolei wpisuje się w konieczność interaktywności prasy z użytkownikami. „Ouest-France”, jako część wielkiego holdingu, może sobie na to pozwolić. W początkowej fazie dziennik
wieczorny miał około 5 tys. czytelników każdego wieczora. W wieczór poprzedzający wywiad autorki z szefem redakcji w październiku
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2014 roku gazetę przeczytało 25 tys. osób. W tym samym dniu liczba
pojedynczych użytkowników przekroczyła 200 tys. Do tego momentu
nie była prowadzona żadna pilotażowa akcja promocyjna – pojawiały
się wyłącznie informacje w dzienniku papierowym „Ouest-France” tuż
przed wprowadzeniem pierwszego numeru, 6 grudnia 2013 roku.
Akcja promocyjna w całym kraju rozpoczęła się dopiero w listopadzie 2014 roku. Najpierw dziennik wieczorny ukazał się na tabletach,
następnie na smartfonach, a na końcu w wersji internetowej. Jak zawsze, oczekiwanie wobec nowego produktu jest proste – przyciągnąć
jak największą liczbę odbiorców, aby móc skomercjalizować produkt.
W tym czasie codziennie przeprowadzano badania użytkowników,
wykorzystując wyspecjalizowane narzędzia. Z badań tych wynikało,
że wieczorne wydanie nie zagrozi porannej gazecie papierowej, która
czytana jest przy śniadaniu, przed wyjściem do pracy, ani też cyfrowej
– bowiem aktywność jej użytkowników znacznie się zmniejsza wieczorem. Wydanie wieczorne było pomyślane jako dopełnienie strumienia
informacji dla odbiorców w cyklu 24/24. Ogólna opinia medioznawców
była jednoznaczna: jeśli szukać nowego płatnego produktu, to musi
on być przeznaczony do konsumpcji wieczorem, po pracy, pod koniec
dnia. Ważnym wynikiem badań była konstatacja, że odbiorca lubi się
wówczas położyć, wyciągnąć wygodnie w fotelu lub na kanapie – dlatego
pierwsze numery ukazały się na tabletach.
W redakcji wydania wieczornego jest siedmiu dziennikarzy oraz trzy
osoby z obsługi informatycznej. Jedna to wieloletni pracownik „OuestFrance”, dwie pracują w ramach stażu – to studenci szkół designerskich,
część czasu spędzają w szkole, część pracując w redakcji. Dzięki temu,
że ciągle się zmieniają, nietrudno wyłowić prawdziwy talent. Redakcja
może zamawiać artykuły u wszystkich dziennikarzy zatrudnionych
w grupie SIPA/Ouest-France, u jej korespondentów lokalnych i u około dwustu wolnych strzelców na całym świecie, którzy pracują też dla
„Ouest-France”. Artykuły są pisane na wyłączność tego tytułu, żaden
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z artykułów na stronie internetowej czy w wersji papierowej nie jest
w wieczornej wersji powtarzany. Celem jest przyciągnięcie czytelników spoza regionu, z całej Francji oraz z krajów frankofońskich z całego świata. „Édition du soir” jest pierwszym dziennikiem we Francji,
który stworzył swoją cyfrową wieczorną wersję. Kilka miesięcy przed
jego wprowadzeniem na rynek zrobiły to „Le Soir” i „De Standaardt”
w Belgii oraz „El Mundo” w Hiszpanii, kilka innych przykładów pochodzi z Kanady, Brazylii i z Włoch. We Francji już wcześniej, we wrześniu
2013 roku, zrobił to „Challenges”, ale jest to dziennik specjalistyczny,
ekonomiczny. „Édition du soir” jest z założenia dziennikiem ogólnoinformacyjnym, wykraczającym poza region. Ma on przyciągnąć każdego czytelnika na świecie, który włada językiem francuskim. Bliskość
lokalna jest realizowana na stronie „ouest-france.fr”.
Ten nowy produkt stanowił wyzwanie dla przedsiębiorstwa co najmniej na dwóch poziomach. Redakcyjnym, bowiem należało przygotować dziennikarzy, którzy do tej pory pisali do wersji drukowanej.
Obecnie każdy dziennikarz musi pisać na wszystkie nośniki, co stanowi
nadal problem. Po drugie, trzeba było rozwiązać problem technologiczny. Przedsiębiorstwo nie posiadało wówczas narzędzi, aby samo mogło
co wieczór wprowadzać dziennik do sieci. We Francji jest tylko jeden
dostawca, w Montpellier, z którego usług „Ouest-France” korzysta dla
wersji cyfrowej porannego dziennika. Jednak dostawca ten potrzebuje
więcej czasu na to zadanie. Dla wersji porannej ma czas od godziny
22:00 do godziny 4:00. Dziennik wieczorny zamyka swoją produkcję
przed godziną 18:00, a o 18:00 musi być już w sieci. Wynajęto więc dostawcę z Belgii. Gdyby przedsiębiorstwo chciało to robić samo, realizacja
projektu opóźniłaby się o co najmniej dwa lata.
Jak twierdzi szef „Édition du soir”, rolą tej małej redakcji będącej
jednocześnie laboratorium, jest wymyślanie nowych produktów, które
gdy przyjdą czasy, w których papier przynosić będzie już tylko straty,
dadzą przedsiębiorstwu możliwość trwania na rynku. Każdy członek

166

Dziennik „Ouest-France” i grupa SIPA/Ouest-France wobec procesów cyfryzacji na francuskim rynku

redakcji ma w tym zakresie całkowitą wolność, poza jednym warunkiem
– jest nim wysoka jakość produktu, wpisująca się w filozofię dziennika
„Ouest-France”. Informacje muszą być wiarygodne, a więc dokładnie
sprawdzane. Od początku istnienia tytułu wieczornego nie było w nim
ani jednego sprostowania. Zdarzają się one w wersji papierowej lub
cyfrowej porannego dziennika, choć stosunkowo rzadko w porównaniu z innymi tytułami. Cała zawartość wieczornego dziennika podlega regułom karty deontologicznej „Ouest-France”. Zmiana nośnika
na cyfrowy nie zwalnia jego twórców z tego obowiązku. To te reguły
są podstawą wysokiej wartości marki tytułu. I tylko dobra marka jest
gwarantem przetrwania przedsiębiorstwa zarówno w ocenie prezesa-dyrektora generalnego, jak i szefa wydania wieczornego.
Jedną z zasad jest zakaz uprawiania voyeuryzmu wobec celebrytów.
Pisać o nich wolno, bo takie jest oczekiwanie odbiorców, ale w sposób określony w zbiorze zasad pisania o faits-divers w „Ouest-France”.
Redakcja „Édition du soir” wpisuje się w strategię rozwoju przedsiębiorstwa, przejmując na siebie zdobywanie tej części publiczności,
która nie jest zainteresowana wersją papierową. Tę kupują najczęściej
czytelnicy w wieku od 50 lat wzwyż. Jak każdy dziennik, „Ouest-France”
chce do siebie przyciągnąć młodych odbiorców, którzy spędzają czas
głównie w sieci, a więc trzeba do nich dołączyć właśnie tam. Cyfryzacja
daje ogromne możliwości zainteresowania ich i budowania ich lojalności wobec marki. Z badań wynika, że młodzi nie czytają w taki sam
sposób jak ich rodzice i dziadkowie. Lubią gry i quizy, dlatego informacje w wieczornym wydaniu dostarczane są w takiej właśnie formie.
Redaktor naczelny nazywa to informowaniem poprzez ludyczność
w poważnych tematach.
Redakcja rozwija również dodatkowe formy, które mają przywiązać
odbiorców do tytułu. Jedną z nich jest nią na przykład wybór interesujących programów w telewizji na dany wieczór. Gdy czytelnik wybierze któryś z nich, dzięki aplikacji będzie miał dostęp do wszystkiego,
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co „Ouest-France” na temat, o którym jest program (lub na temat jej
bohaterów) napisał. Podwójny ekran zaczyna mieć obecnie coraz większe powodzenie – użytkownicy oglądają TV i jednocześnie korzystają
z innych urządzeń. Dzięki licznikom Google redakcja może śledzić
dokładnie, gdzie w danej chwili operują użytkownicy i w zależności
od tego reagować. Za przykład może posłużyć historia opisana rano
w ouest-france.fr – młoda kobieta zaczyna w domu rodzić, dzwoni
do straży pożarnej (straż pożarna we Francji to równocześnie ratownictwo medyczne). W ekipie ratowników są w tym dniu mąż rodzącej
kobiety, ojciec rodzącego się dziecka oraz matka rodzącej, czyli babcia
noworodka. Autor artykułu miał wątpliwości, czy sensownym było
opublikować go na Facebooku, dopóki nie zobaczył pod wpisem 7 tys.
komentarzy. Ale laboratorium zablokowało ten ruch, uznając, że więcej korzyści będzie z umieszczeniem tego wydarzenia w formie dużego
reportażu w wieczornym wydania – artykuł przeczytało w tym dniu
wieczorem, w „Édition du soir” 670 tys. osób. Ponieważ potencjalni
czytelnicy są wszędzie, w domach, w pracy, w drodze, należy mieć dla
nich odpowiednią do miejsca i czasu ofertę na wszystkie nośniki.
Celem redakcji „Édition du soir” jest zaistnienie w sieci jako gazeta, a nie strona internetowa. Jeśli przewidywania się sprawdzą, stały użytkownik tej gazety powinien ją czytać przynajmniej trzy razy
w tygodniu, więc z ekonomicznego punktu widzenia będzie to dobry
wynik. Szczególną troską objęci są użytkownicy, którzy nie wykupili
prenumeraty „Ouest-France” w pakiecie z „Édition du soir”. Gdy piszą
w sprawach technicznych, redakcja ma dwie godziny na odpowiedź,
by dać im poczucie, że są dla niej ważni. Redakcja stawia sobie wysokie
standardy w kwestii perfekcyjnego przekazu w sieci. Przyjęła, że na sto
wejść na stronę maksymalna liczba zgłoszonych przez użytkowników
kłopotów technicznych nie może być wyższa niż pięć.
Trudnością jest przekonanie ponad pięciuset pozostałych pracujących w „Ouest-France” dziennikarzy do bardziej intensywnej
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współpracy z laboratorium. Jest to poważny problem. Należy podkreślić, że to właśnie dzięki dziennikowi wieczornemu całe przedsiębiorstwo pośrednio zyskało pomoc – środki na wprowadzenie w życie
tego projektu pochodzą bowiem z Funduszu Google, który przyznał
„Ouest-France” na ten cel i na poranne wydanie cyfrowe 1,4 mln euro.
W lutym 2013 roku Google w ramach funduszu inwestycyjnego Google
Ventures zdecydował przeznaczyć 60 mln euro na rozwój francuskiej
prasy cyfrowej. „Ouest-France” znalazł się jako beneficjent wśród ośmiu
wybranych przez Google tytułów: „Le Nouvel Observateur”, „L’Express”,
„Le Figaro”, „Le Monde”, „La Voix du Nord”, „La Croix”, „Slate”. Dawniej
subwencje były przydzielane przez państwo, obecnie robią to najwięksi
mediapośrednicy i dostawcy Internetu. A przedsiębiorstwo ma nadzieję,
że nowe produkty cyfrowe przyciągną do nich użytkowników, a tym
samym reklamodawców. Wieczorne wydanie dziennika nie zawiera
reklam, w przyszłości przewiduje się stosowanie marketingu polegającego na zamieszczaniu logo produktu w innych tytułach, ale nadal sam
dziennik pozostanie bez reklamy. Celem jest ciągle budowanie wśród
odbiorców przekonania, że wieczorne cyfrowe wydanie dziennika jest
gazetą, a nie stroną internetową. Strategia sprzedaży opiera się na przekonaniu przedsiębiorstwa, popartego badaniami własnymi i pochodzącymi z całego świata, że czytelnik nie kupi produktu tylko dlatego,
że zawiera on informacje. Są one bowiem (i nadal będą) bezpłatnie
dostępne – i to w nadmiarze – w sieci. Ale jeśli nie kupi prenumeraty
dziennika „Ouest-France”, to równocześnie straci dostęp do wszystkich
serwisów, które „Ouest-France” dostarcza odpłatnie, w tym do „Édition
du soir”, a których nie znajdzie nigdzie w Necie.
W tę strategię wpisany jest równocześnie inny, ważny dla przedsiębiorstwa cel – łączenie różnych pokoleń odbiorców. Rodzice i dziadkowie otrzymują (w jednym pakiecie prenumeraty) drukowany dziennik
„Ouest-France”, do którego są przyzwyczajeni od wielu dziesięcioleci,
a ich dzieci i wnukowie otrzymają cyfrowe produkty na urządzenia
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mobilne. W ramach tej strategii sprzedaży nacisk kładzie się przede
wszystkim na jakość dostarczanej informacji. Wszyscy dziennikarze
zatrudnieni w laboratorium (w „Édition du soir”) przyjęli za swój obowiązek dbanie o jakość treści w całym przedsiębiorstwie. Sami umieją
dostosować swój rytm pracy do wymogów sieci, czyli pracują bardzo
szybko, ale też restrykcyjnie przestrzegają norm wysokiej jakości informacji, jej atrakcyjności, wiarygodności oraz dbałości o poziom języka
(dla przypomnienia – przez cały pierwszy rok funkcjonowania nie mieli
ani jednego sprostowania). Jeśli tylko czas im na to pozwala, sprawdzają jakość języka na stronie ouest-france.fr. Gdy zauważają błędy,
szybko interweniują. Jak twierdzi redaktor naczelny „Édition du soir”
Edouard Reis-Carona, podstawowym zadaniem wszystkich pracowników przedsiębiorstwa jest ochrona marki, jako największego aktywu,
i przez to utrzymywanie zaufania czytelników do tytułu „Ouest-France”.
Fabrice Bazard podkreśla rolę wydania wieczornego dla rozwoju
całego przedsiębiorstwa. Używa do opisu jego roli w firmie metafory
najmłodszego dziecka w rodzinie, bardzo ruchliwego, żywego, które
robi dużo zamieszania i prowokuje do ruchu innych członków rodziny.
Pytania, które on sobie stawia, muszą też stawiać sobie pozostałe ekipy
zarówno dziennika papierowego, jak i serwisu ouest-france.fr. Edycja
wieczorna ma być też ważnym sposobem na powiększenie liczby prenumeratorów wydania papierowego. Jak wspomniano, jej sprzedaż odbywa się w pakiecie z innymi produktami, w tym z gazetą drukowaną.
Aby osiągnąć doskonałość w produktach cyfrowych, przedsiębiorstwo
uznaje, że najpierw doskonały musi być produkt drukowany. Nadal więc
w „Ouest-France” cyfrowe produkty są komplementarne do głównego
produktu, jakim jest dziennik papierowy. Obecnie trwają prace nad
dwoma scenariuszami na przyszłość. Pierwszy przewiduje, że „Édition
du soir” będzie produktem oddzielnym. Drugi, że wokół niego stworzone zostaną dwa, trzy inne produkty cyfrowe, komplementarne do niego,
oczekiwane przez prenumeratorów (bukiet produktów). Różnice będę
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dotyczyć nie tylko treści, ale również nośników. Z dotychczasowych
badań wynika, że użytkownicy zmieniają nośniki w zależności od pory
dnia i różnymi treściami są w nich zainteresowani.
Atutem wieczornego wydania jest możliwość ewaluacji wszystkich
jego wskaźników: kto, co i kiedy czyta, ile czasu spędza na każdej
ze stron itd. Dyrektor Działu Cyfryzacji odrzucił dotychczasowe metody
badania czytelników, prowadzone przez Dział Rozwoju i Badań, uznając,
że są one bezużyteczne dla wersji cyfrowych. Dotychczasowa metoda,
którą z powodzeniem stosuje się dla dziennika drukowanego, polega
na badaniu dużej liczby respondentów przez wiele miesięcy. Wybierani
są oni spośród zgromadzonej przez „Ouest-France” bazy czytelników,
którzy odpowiadają na pytania zawarte w kwestionariuszu. Niesie ona
ryzyko udzielania standardowych odpowiedzi, często respondenci antycypują, co przedsiębiorstwo chce usłyszeć, istnieje zatem duży margines błędu i nieszczerych odpowiedzi. Poza tym rytm tradycyjnych
badań marketingowych nie odpowiada rytmowi funkcjonowania prasy
cyfrowej. Badania prowadzone przez Dział Cyfryzacji odbywają się codziennie, a po dwóch, trzech miesiącach organizowany jest okrągły stół
z udziałem 30–40 osób (z regionu i z Paryża), które czytają dziennik
wieczorny codziennie i odbywa się badanie fokusowe. Założenie jest
takie, że tylko dzięki uzyskanym od czytelników informacjom można
na bieżąco modyfikować produkt, dostosowując go do potrzeb czytelników. I ten sposób oceny projektów F. Bazard zamierza wprowadzić
do całego przedsiębiorstwa. Trudność, którą napotyka w tej zmianie,
to oczywisty i spodziewany opór ze strony pracowników, związany
z ich poczuciem zagrożenia. To jest obszar, nad którym trzeba jeszcze
pracować, choć w ocenie F. Bazarda już bardzo wielu pracowników
zrozumiało, że nie ma innej drogi przetrwania, a tym bardziej rozwoju.
Projekty z założenia niosą ze sobą ryzyko i niepewność.
Najtrudniejszym wyzwaniem dla F. Bazarda jest otoczenie organizacyjne. Przykładem zagrożenia konkurencyjnego z zewnątrz są dwa
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wydarzenia z końca roku 2014. W październiku Amazon wprowadził
w Niemczech ofertę dostępu za 9 euro miesięcznie do wszystkich
książek, które posiada w swym katalogu. A w tydzień później ogłosił,
że w USA za 19 euro na rocznie można kupić dostęp do „Washington
Post” na komputer osobisty, a za 29 euro roczny dostęp na wszystkie
urządzenia mobilne. W przyszłości za 2 euro będzie możliwy dostęp
na całym świecie do tego doskonałej jakości dziennika. Biorąc pod
uwagę sprzedaż na całym świecie, ekonomia skali sprawi, że będzie
to olbrzymi sukces ekonomiczny. Tymczasem taki dziennik, jak „OuestFrance” nie może sobie na podobny ruch pozwolić. Po pierwsze, francuskojęzycznych czytelników jest znacznie mniej, a po wtóre – i najważniejsze – „Ouest-France” na papierze kosztuje niespełna 1 euro. Jeśli
w wersji cyfrowej miałby kosztować na rok 2 euro, to wersja papierowa
przestanie istnieć. Drugi przykład pochodzi z Quebecu, gdzie duży,
opiniotwórczy dziennik „La Presse”, o podobnej historii istnienia jak
„Ouest-France”, wprowadził swoją cyfrową wersję na urządzenia mobilne – „La Presse+” – bezpłatnie. Niepokój nie bierze się stąd, że oba
te tytuły są konkurentami „Ouest-France”, ale z faktu, że dały one zielone
światło inwestorom w prasie francuskiej. Grupy i dzienniki tak duże,
jak „Le Monde” czy „Le Figaro” mogą ten model skopiować. W ocenie
F. Bazarda obecnie jest to obecnie jeszcze niemożliwe, ale w przyszłości
tak. Na razie większym zagrożeniem są Google czy Yahoo, które stosują inny model ekonomiczny, równie niebezpieczny dla „Ouest-France”
i innych dzienników francuskich. Wykorzystują sprawdzone i opublikowane przez nie informacje, wybierając np. dziesięć z nich, dokonując
ich syntezy i umieszczając jako swoją, zamieniają tylko zdjęcia. Google
umieszcza informacje o źródle, Yahoo nie.
W takim kontekście jest konieczne, aby wszyscy dziennikarze
w „Ouest-France”, piszący na stronę bezpłatną, do dziennika drukowanego i do wydań cyfrowych podsycali zainteresowanie swoich czytelników płatnymi, niszowymi produktami cyfrowymi.
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Konieczność monetyzacji swoich produktów skłoniła też „OuestFrance” do wejścia w alians z dwiema grupami – Axel Springer i norweskim koncernem medialnym Schibsted. Razem z nimi poszukuje
się nowych sposobów osiągania zysków. „Ouest-France” jest do tej
pory dziennikiem niezależnym. Aby nie stracić tej niezależności musi
osiągnąć liczbę co najmniej 50 tys., a najlepiej 100 tys. prenumeratorów
produktów cyfrowych. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że utraci
swoją, tak długo chronioną, niezależność. W opinii Bazarda celem jest
więc bezustanna praca nad wzmocnieniem zarówno pozycji w świecie
cyfrowym, jak i na rynku prasy drukowanej. To zadanie Bazard planuje zrealizować do połowy 2016 roku. Podstawę do optymizmu Bazard
znajduje w dziedzictwie „Ouest-France”, w jego marce, za którą czytelnicy będą chcieli zapłacić. Już się zresztą tak dzieje. Archiwa „L’OuestÉclair”, poprzednika dziennika sprzed II wojny światowej, oraz samego
„Ouest-France” są ogromne. Czytelnicy płacą za artykuł o babci sprzed
kilkudziesięciu lat, robią prezent swoim bliskim z wydania dziennika
z dnia ich urodzin itp. Otrzymują w związku z tym zindywidualizowaną
ofertę na swój adres mailowy. W „Ouest-France”, jak już wspomniano,
istnieje olbrzymia baza danych osobowych, które ufający gazecie czytelnicy udostępnili jej na wyłączność. W zamian otrzymują przynajmniej
raz w roku prezent od dziennika. Może to być elektroniczna książka,
wydawana przed wydawnictwo Édilarge, będące własnością grupy, albo
wydanie specjalne dołączane do dziennika (płatne dla ogółu czytelników). Sposobem na podtrzymanie zaufania czytelników do gazety jest
dostarczanie do wersji cyfrowej porannego wydania również gazety
w formacie PDF, aby szczególnie starsi czytelnicy mogli mieć pewność,
że otrzymują dokładną kopię wersji drukowanej, co dla wielu jest bardzo ważne. Jeszcze inną ścieżką do utrzymywania starych i zdobywania nowych czytelników jest wykorzystanie mocnej strony dziennika
regionalnego, czyli bliskości z czytelnikami. Już nie tylko dostarcza się
odbiorcom informacji z ich najbliższego otoczenia (jak to było i nadal
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jest pielęgnowane poprzez produkcje 53 mutacji lokalnych gazety drukowanej i cyfrowej), ale opracowuje się teraz nową formułę, która polegać ma na mówieniu o sobie przez nich samych. Wpisuje się to w potrzebę, bardziej widoczną na portalach społecznościowych, którą jest
extimité165 – ludzie chcą o sobie mówić. W tym celu korespondenci
dziennika, których liczba wynosi 2,5 tys., mają obecnie zadanie nie tylko
dostarczać informacji o wydarzeniach lokalnych, ale również uważnie
słuchać ludzi, zbierać opowiadane przez nich historie, kontaktować się
z różnymi stowarzyszeniami (jest ich wiele, bo Francuzi lubią się wokół
najdrobniejszych spraw stowarzyszać, spotykać z ludźmi, zapisywać ich
historie). Dzięki temu powstaje baza historii osobistych, którą będzie
można wykorzystać w produktach przedsiębiorstwa.
Ostatnim elementem, który wskazał podczas wywiadu F. Bazard,
a który wpływa na decyzję o kupnie produktu cyfrowego, jest perfekcja technologiczna. W cyfrowym świecie mediów wszystko musi być
perfekcyjne. Obraz, dźwięk, wideo, zdjęcie i tekst. Dziennikarze, ciągle
jeszcze w większości przyzwyczajeni do pracy dla wersji drukowanej,
mają kłopot ze zrozumieniem tego wymogu. Tymczasem użytkownicy
cyfrowi są bardzo niecierpliwi. Jeśli muszą czekać na załadowanie się
wideo, natychmiast odchodzą. Dlatego przedsiębiorstwo angażuje duże
środki na najnowocześniejsze technologicznie narzędzia, które pozwolą
wyeliminować ryzyko w tym zakresie.

165 Ekstymność, w opozycji do intymności, jest według definicji stworzonej
przez psychiatrę Serge’a Tisserona, pragnieniem, aby niektóre aspekty
siebie, dotychczas uznawane za intymne uczynić widocznymi dla innych
(odsłanianie się w relacji). Jest ona konstytutywna dla człowieka i konieczna
dla jego psychicznego rozwoju, a mianowicie dla stworzenia swojego
dobrego wizerunku. Ekstymności nie należy łączyć z ekshibicjonizmem,
który jest patologicznym, powtarzalnym chorobliwym rytuałem.
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3.8.2. Redakcja naczelna i dziennikarze

Redaktor naczelny „Ouest-France” François-Xavier Lefranc porównuje znaczenie zmian, które niesie ze sobą cyfryzacja, do sytuacji sprzed
ponad trzydziestu lat, kiedy nastała epoka offsetu. Proces wprowadzania
druku offsetowego w „Ouest-France” zakończył się 30 stycznia 1980.
Obecna zmiana wymusza jednak refleksję nad tożsamością dziennika,
co nie miało miejsca wcześniej.
„Ouest-France” jest dziennikiem regionalnym, który utrzymuje bardzo bliskie związki z czytelnikami, poprzez podejmowanie ważnych,
lokalnych tematów, ale również poprzez nawiązywanie kontaktów
bezpośrednich z czytelnikami (spotkania organizowane przez redakcję,
kontakty dziennikarzy z mieszkańcami). W ten sposób realizuje misję
bliskości z czytelnikiem. Wraz z nadejściem cyfryzacji, która znosi
znaczenie granic geograficznych, dziennik staje przed nowym wyzwaniem. Kluczowe dla gazety jest pytanie, czy pozostać w swojej strefie
geograficznej, czy z niej wyjść? Czy przyszłością dziennika jest wersja
drukowana, czy cyfrowa? Te i inne jeszcze pytania mnożą się każdego
dnia i nie ma na niejednoznacznych, szybkich odpowiedzi. Decyzje podejmowane są powoli, ale zarządzający dziennikiem zdają sobie sprawę
z tego, że przyszłość jest niepewna. W takim kontekście uznano, że nie
ma przyszłości dla „Ouest-France” bez silnego dziennika w wersji papierowej – w pełni zgadza się z tym redaktor naczelny.
Jak już wspomniano, dziennik ma olbrzymi, w porównaniu z innymi gazetami we Francji, nakład. Nawet jeśli straci 100 tys. czytelników,
nadal będzie pierwszy pod względem nakładu. Zarząd przyjmuje zatem dwie równoległe ścieżki rozwoju: wzmocnienie wersji papierowej
i intensywny rozwój cyfrowy. Z analizy aktywności czytelników wynika,
że połowa z nich pochodzi z regionu, co oznacza, że wersja papierowa
może nadal przyciągać czytelników. Druga połowa to użytkownicy
spoza regionu. W takiej sytuacji, redaktor naczelny wskazuje na kilka
możliwych kierunków działania. Pierwszy polega na poszukiwaniu
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nowych sposobów budowania bliskości z czytelnikiem w regionie.
Szczególnie z tymi, którzy nie są prenumeratorami, nie mają środków
na zakup nośników cyfrowych, mieszkają w strefach podmiejskich
i obszarach wiejskich. Druga ścieżka to budowanie bliskości z nowymi
użytkownikami i czytelnikami. Podstawą tych relacji ma być zaufanie
oparte na wartościach, których nosicielem jest tytuł, i które podziela
większość ludzi na świecie. Mowa o wartościach uniwersalnych, w tym
ochronie wolności osobistych i zbiorowych, szacunku dla godności
więźniów, solidarności z innymi, słabszymi itp.
Nawet jeśli przedsiębiorstwo nie ma własnego modelu ekonomicznego, to ma szanse (i chce z nich skorzystać), aby rozwijać się i zdobyć
nowych czytelników. Warunkiem jest wyjście poza dotychczasowy zasięg geograficzny gazety i dołączenie do rynku prasy cyfrowej o zasięgu
krajowym, a nawet zagranicznym. Pewną trudnością jest dotychczasowy
styl pracy dziennikarzy.
Obecnie „Ouest-France” zatrudnia 576 dziennikarzy, którzy są najczęściej wieloletnimi pracownikami przedsiębiorstwa. Aby przygotować ich do nowego stylu prac, związanego z cyfryzacją, podjęto szereg
działań. W 2007 roku rozpoczęto negocjacje ze związkami zawodowymi, które doprowadziły do ugody w tym samym roku. Jej treścią była
zgoda dziennikarzy na pracę nie tylko dla wersji papierowej, ale i dla
wszystkich nośników cyfrowych. Następnie, rozpoczęły się kosztowne,
ale konieczne szkolenia dla wszystkich dziennikarzy, aby nauczyli się
nowych technik pracy i nowych technologii. Szkolenia te stały się permanentne. Ale najtrudniejszym obszarem, który do tej pory stanowi
rodzaj hamulca zmian, jest sposób myślenia dziennikarzy o tym, czym
jest informacja.
Do tej pory dziennikarze myśleli o przygotowywaniu informacji
w rytmie pracy dla dziennika drukowanego. Cyfryzacja zmusiła ich
do natychmiastowej reaktywności przez cały czas pracy. Gazeta szuka
też ciągle odpowiedzi na pytania, dla kogo jest wersja drukowana, a dla
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kogo strona internetowa i wersje cyfrowe, jakim celom poszczególne
produkty mają służyć? Ideą jest, aby poszczególne produkty cyfrowe
się nie „kanibalizowały”, lecz aby się uzupełniały. Strona internetowa
ma służyć dostarczaniu na bieżąco informacji z dnia, a dziennik drukowany ma je następnego dnia podejmować i rozszerzać, komentując i tłumacząc ich złożoność. Dziennik drukowany jest miejscem na refleksję,
pogłębioną analizę, co notabene tworzy siłę tego tytułu. „Édition du soir”,
który w redakcji nazwano młodszym, rozbrykanym braciszkiem, ma dostarczać informacje lżejsze, których nie zalicza się do głównego biegu
wydarzeń. To wersja soft na koniec dnia, traktowana jako rozrywka,
przyjemnie spędzona chwila z informacjami zaskakującymi, ciekawymi,
niezwykłymi. Te trzy nośniki dobrze się obecnie uzupełniają. Redaktor
naczelny stoi przed trudnym zadaniem – skoordynowania wszystkich
tych działań. Dziennik ma 63 redakcje lokalne, rozproszone w trzech
zachodnich regionach, w których pracuje większość dziennikarzy (
w siedzibie głównej jest ich około stu).
Zgodnie z filozofią przedsiębiorstwa rozpoczęto, trwającą przez
cały 2014 rok, dyskusję nad nową rzeczywistością i koniecznością
zmian zawartości dziennika. W rezultacie wyłoniono dziewięć pól
refleksji, na temat których każdy pracownik mógł się wypowiedzieć.
Organizowano w tym celu spotkania, dyskusje, przysłowiowe „burze
mózgów”. Pierwsze pole to poszukiwanie nowych sposobów na budowanie bliskość lokalnej z tymi, którzy nie są jeszcze czytelnikami „OuestFrance”. Drugie dotyczy sposobu prezentowania tematów sportowych
na łamach dziennika, czyli jak w tej dziedzinie odpowiedzieć na coraz
silniejszą konkurencję cyfrową. Trzecie pole dotyczy pełniejszego i lepszego sposobu wykorzystania ogromnej liczby informacji gromadzonych codziennie przez dziennik na wszystkich nośnikach. Czwarte pole
to polepszanie jakości zawartości przez stosowanie wszystkich gatunków
dziennikarskich. Piąte pole to bardzo ważna w świecie cyfrowym rola
zdjęć, wideo, infografik i innych rozwiązań w tym obszarze. Szóste pole

Struktura wewnętrzna przedsiębiorstwa i sposoby realizacji jego

177

dotyczy sposobów podnoszenia jakości relacji z użytkownikami portali
społecznościowych. Siódme to to sposoby zdobywanie publiczności dla
nowego projektu, jakim jest „Édition du soir”. Ósme dotyczy sposobów
zwiększania wejść na strony internetowe przedsiębiorstwa i wreszcie
ostatnie, dziewiąte pole to informacje ze świata – „Ouest-France” w dobie kryzysu chce, aby jak największą ich liczbę poddawać pogłębionej
analizie i tłumaczyć je czytelnikom. Do dyskusji włączono również czytelników, ich propozycje zamieszczano zarówno w wersji drukowanej,
jak i w Internecie, który jest doskonałym miejscem wymiany opinii.
Okazało się, że czytelnicy chcą się wypowiadać, a interaktywność stała
się jednym z ważnych celów przedsiębiorstwa.
Redakcja napotyka jednak stale na opór ze strony dziennikarzy,
szczególnie starszych. Przyzwyczajeni do pracy dla wersji drukowanej
zbyt często jeszcze nie rozumieją, że interaktywność jest dziś niezbędna.
Druga trudność to konieczność tworzenia bardziej pogłębionych analiz
z tych wydarzeń na świecie, które mają wpływ na politykę oraz gospodarkę Francji i regionu zachodniej Francji, gdzie rozchodzi się dziennik.
Na przykład embargo Rosji na mleko spowodowało ogromne straty
producentów mleka w regionie zachodnim, który jest jednym z największych producentów mleka w Europie. Dziennikarz lokalny musi więc pisać o tych problemach w szerszym, niż tylko lokalny, kontekście. Wielu
dziennikarzy „Ouest-France” niechętnie jeszcze podejmuje aktywność
na portalach społecznościowych. Są jednak zachęcani do tego przez
redakcję, która uważa, że jest to kwestia konieczności, a nie wyboru.
Hamulcem w cyfrowym rozwoju jest też, w opinii redaktora naczelnego sama organizacja redakcji. Skrojona dla wersji papierowej jest
jeszcze zbyt hierarchiczna, jak na wymagania epoki cyfryzacji. Podjęto
już starania, aby dokonać jej reorganizacji. Po pierwsze zmienia się sposób pracy, który do tej pory polegał na pracy indywidualnej, najwyżej
w małych zespołach, w ramach jednej redakcji czy działu. Teraz nacisk
kładzie się na pracę kolektywną. Umożliwia to nowy newsroom. Jego
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otwarta przestrzeń sprzyja ścisłej współpracy wszystkich stu dziennikarzy pracujących w siedzibie głównej dziennika.
Redaktor naczelny Xavier Lefranc pozostaje optymistą w kwestii
przetrwania wersji drukowanej dziennika. Uważa, podobnie jak cały
zarząd przedsiębiorstwa, że jedyną szansą rozwoju jest równoległe oferowanie wersji drukowanej i wersji cyfrowych gazety. Dziennik drukowany jest i będzie potrzebny, aby tłumaczyć rzeczywistość. W morzu
informacji ludzie sami najczęściej nie potrafią dokonywać wyboru tego,
co ważne. Potrzebują kogoś, kto dokona selekcji, da im jakiś punkt odniesienia, kogoś, kto się zatrzyma na najważniejszych sprawach i je wytłumaczy. To rola dziennika drukowanego. Jego sprzedaż zwiększa się
za każdym razem, gdy dzieje się coś ważnego, na przykład w czasie
wyborów. To jest sygnał, że gdy się informuje rzetelnie, gdy się wyjaśnia
przyczyny i skutki, odbiorcy to doceniają.
Osobnym problemem, na który zwraca uwagę redaktor naczelny,
jest stosunkowo niski udział osób młodych wśród czytelników dziennika. Jest to problem wszystkich gazet drukowanych. W przypadku
„Ouest-France” obserwuje się co prawda, że gdy młodzi stabilizują
się w dorosłym życiu, zaczynają kupować dziennik. Jednak ich liczba
maleje. Najczęściej kontynuują oni swoje przyzwyczajenia i korzystają
z Internetu i nośników cyfrowych. „Ouest-France” zamierza odpowiedzieć na ich oczekiwania i zainteresowania, a te koncentrują się wokół
dwóch tematów: praca, edukacja i podnoszenie kwalifikacji oraz życie
osobiste i rodzinne. Gdy gazeta pisze o różnych zawodach, które młodzi
ludzie mogą wybrać dla siebie, sprzedaż dziennika rośnie. Analizy wykazują, że młodzi nie dlatego nie czytają dziennika drukowanego, że nie
chcą, ale dlatego, że jest dla nich za drogi. Gdy gazeta jest dystrybuowana bezpłatnie na uczelniach w regionie, znika w oka mgnieniu. Podczas
licznych okrągłych stołów organizowanych z młodymi w redakcji odnotowuje się, że młodzi oczekują od dziennika informacji użytecznych
i pozytywnych, np. wskazywania zawodów i ścieżek edukacji, które
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warto wybrać, aby osiągnąć sukces. Oczekują też, aby im przedstawiać
ludzi, którym się w życiu udało. Boją się bezrobocia, biedy i chcą, aby
im dostarczać pomysłów na życie zawodowe.
Redaktor naczelny wierzy w dziennikarstwo, które proponuje rozwiązania (journalisme de solution). „Ouest-France” nie uprawia go jeszcze w wystarczającym wymiarze i to – zdaniem redaktora naczelnego –
należy zmienić. Oskarża on media o rozpowszechnianie wyłącznie złych
informacji, tymczasem młodzi domagają się pozytywnych doniesień,
wysyłają sygnały, czego oczekują, ale nikt ich nie słucha. Istnieje ogromna przepaść między mediami a młodymi ludźmi. „Ouest-France” przyjął
opcję słuchania młodych, uznając, że skoro nie mają środków na zakup
dziennika, powinni móc skorzystać z bezpłatnej strony internetowej
ouest-france.fr. Zarząd liczy na to, że gdy ich sytuacja zawodowa się
ustabilizuje, zaczną kupować dziennik drukowany lub płacić za jego
produkty cyfrowe. Zamieszcza się więc na stronie jactiv.fr informacje
o tym, gdzie można modnie, ale niedrogo się ubrać, kiedy pójść do kina,
żeby było taniej, gdzie dobrze zjeść za nieduże pieniądze.
Wiele mediów skarży się dziś, że młodzi nie interesują się wydarzeniami na świecie. Redaktor naczelny „Ouest-France” uważa, że jest
przeciwnie, jednak w jego ocenie media mówią o nich językiem zbyt
skomplikowanym. Od początków swojego istnienia dziennik „OuestFrance” miał ambicję, podobnie jak jego poprzednik „L’Ouest Éclare”,
by być dziennikiem dla wszystkich, bez względu na poziom wykształcenia. Jednak wyraźnie widać, że nadal jest to pole, które wymaga poważnych modyfikacji na poziomie redakcji.
Grupą czytelników, która przyciąga uwagę redaktora naczelnego są również seniorzy. Zamożniejsi kupują dziennik, ale jest dużo
osób, które żyją z niskich emerytur, którzy na zakup gazety nie mogą
sobie pozwolić. Celem gazety jest dotarcie do nich. Według Xavier
Lefranca dziennikarstwo przyszłości będzie wymagało od dziennikarzy
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i zarządzających mediami dużo pokory, umiejętności słuchania i bycia
blisko zwłaszcza tych mniej zamożnych osób.
Współczesne media koncentrują się na dyskusji w sferze polityki,
słuchają przede wszystkim polityków i celebrytów. „Ouest-France”
zdecydował, by w ramach reorganizacji pracy dziennikarzy wprowadzić szczególne gatunki dziennikarskie, które są bardziej przyjazne dla
czytelników: reportaż, wywiad, śledztwo dziennikarskie. Być blisko
czytelników, oznacza dla redaktora naczelnego, być też pokornym, nie
występować z pozycji wszystkowiedzącego. Czytelnicy „Ouest-France”
oczekują dobrze opowiedzianych ich własnych historii. Xavier Lefranc
jest przekonany, że wiele gazet straciło czytelników właśnie dlatego,
że nie umiało słuchać zwykłych ludzi. „Ouest-France” pozostał wierny
tej zasadzie, ale – jak twierdzi naczelny gazety – musi tę umiejętność
wzmocnić.
Sprzyja temu struktura wieku dziennikarzy, którzy w większości
są w wieku dojrzałym. Paradoksalnie to, co stanowi hamulec cyfryzacji,
sprzyja budowaniu więzi z czytelnikami. Dziennikarze „Ouest-France”
są znacznie bardziej sprawni w relacjach bezpośrednich z ludźmi niż
w relacjach wirtualnych z użytkownikami w sieci. Redaktor naczelny
przywołał przykład jednego z dzienników, który odwiedził w Anglii.
Wszyscy dziennikarze powyżej 50 roku życia zostali zwolnieni, bo nie
potrafili pracować na komputerach online, na ich miejsce przyjęto
młodych. Ci ostatni pracowali cały dzień przed ekranem komputera,
szukali depesz, informacji w sieci, ani raz w ciągu dnia nie wychodząc
z redakcji, do ludzi. Według Xaviera Lefranca to prosta droga do śmierci
medium. W kulturę „Ouest-France” wpisany jest obowiązek spotykania
się dziennikarzy z ludźmi, wychodzenia z redakcji. W nowym newsroomie przewidziano kilka miejsc na spotkanie się z czytelnikami, którzy
chcą przyjść do redakcji. Obecnie dziennikarze muszą rozwijać i utrzymywać także quasi bezpośrednie kontakty z odbiorcami na portalach
społecznościowych.
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Jeszcze jedną trudnością, którą napotyka „Ouest-France” jako organizacja, jest nieumiejętność godzenia się z coraz częstszymi porażkami.
Dziennikarstwo od zawsze było zawodem, który wiązał się z poczuciem siły, z niekwestionowaniem wiedzy. To zawód dla osób pewnych
siebie, czy jest to uzasadnione, czy też nie. Obecnie dziennikarz musi
zaakceptować swoją niewiedzę na wielu poziomach, musi być pokorny
wobec nowego, cyfrowego świata, ale równocześnie nie może się go bać.
To zawód pionierów – jak mówi Xavier Lefranc.
Trudnym partnerem w tej nowej rzeczywistości są związki zawodowe.
Gdy nie ma modelu ekonomicznego, przyszłość jest niepewna, a istnieje
konieczność zmiany, pracownicy odczuwają lęk. Jest to szczególnie odczuwalne w przedsiębiorstwie, które przez 70 lat nie przeżywało praktycznie żadnych trudności, miało stabilną pozycję na rynku i duże zyski,
dzięki czemu mogło się rozwijać. Ludzie się do tego przyzwyczaili i teraz
czują się zagrożeni. Chcą stabilizacji, której przedsiębiorstwo nie jest
im w stanie dłużej zapewnić. Przyjęto więc zasadę negocjacji ze związkami, w trakcie których otwarcie mówi się o trudnościach i niepewności
oraz proponuje się wspólne poszukiwanie rozwiązań.
„Ouest-France” nie zakłada popełnienia błędów w kwestii fundamentalnych wartości, na których opiera się niezmiennie kultura
przedsiębiorstwa, ale otwarcie przyznaje, że może się mylić w sprawach
dotyczących poszukiwania modelu rozwoju w erze cyfryzacji, Nakłania
pracowników do akceptacji nowych rozwiązań, licząc, że z czasem błędów będzie coraz mniej. Atutem przedsiębiorstwa w tej trudnej sytuacji
jest zaufanie pracowników do firmy, wypracowane przez dziesięciolecia.
Nie zmienia to faktu, że część pracowników stawia opór. Jest to trudne
wyzwanie dla kadry zarządzającej, skłonić ludzi do zaakceptowania
faktu, że jedyną szansą przetrwania i rozwoju firmy jest zgoda na niepewność, na ciągłą twórczą zmianę i konieczną innowację. Obecnie,
to te elementy chronią przedsiębiorstwo przed upadkiem. Skończyła się
epoka paternalizmu przedsiębiorstwa. W ocenie redaktora naczelnego
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przedsiębiorstwo ma wszystko, aby mu się udało: solidną markę, dużą
liczbę czytelników darzących dziennik zaufaniem, przywiązanie pracowników, kompetentnych nowych specjalistów i menadżerów oraz
środki na innowacje.
3.8.3. Dyrekcja Serwisów Informatycznych w „Ouest-France”

Poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań nowych produktów
cyfrowych zajmuje się przede wszystkim Dyrekcja Cyfryzacji oraz laboratorium „Édition du soir”. W strukturze przedsiębiorstwa istnieje
Dział Serwisów Informatycznych. Dotychczas zadaniem działu było
wspieranie pracy wszystkich pracowników, poprzez dostarczanie i serwisowanie wewnętrznych narzędzi informatycznych. Obecnie, w obliczu
uzupełnienia wydania papierowego o produkty cyfrowe, dział rozszerzył
swoje działanie na obsługę narzędzi przeznaczonych dla użytkowników
oraz na tworzenie baz zawartości ( tekstów, wideo, dźwięku, zdjęć), które zostały wyprodukowane przez przedsiębiorstwo (również te, których
nie opublikowano). Rolą działu jest zatem technologiczne wsparcie dla
wszystkich zespołów wchodzących w skład przedsiębiorstwa166.
Stopniowo cyfryzuje się całą dotychczasową produkcję dziennika
i przedsiębiorstwa – wszystkie numery dziennika od 1899 roku, bazy
danych teleadresowych, encyklopedycznych, wyniki wyborów, wyniki
sportowe itp. W tym celu Dział Serwisów Informatycznych rozbudowano o dwa serwisy. Pierwszy to Serwis Informacji Cyfrowej, który
umożliwia zarządzanie wszystkimi stronami internetowymi, informacyjnymi i handlowymi (sprzedaż) należącymi do grupy. W 2015 roku
rozpoczęto w tym serwisie realizację projektu, którego celem jest dalszy
rozwój stron internetowych i aplikacji tak, aby mogły one konkurować
na rynku o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a nie tylko regionalnym. Drugi to Serwis Informacji Zawartości, który tworzy bazy
166 Informacje o Dziale Serwisów Informatycznych pochodzą z wewnętrznej
publikacji przedsiębiorstwa, Contact nr 51, z IX 2015 roku.
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danych i umożliwia każdemu dziennikarzowi szybki dostęp do nich.
Są to narzędzia oparte na technikach analizy semantycznej oraz umożliwiające zarządzanie ogromną liczbą danych. Przykładowo, wyszukiwarka TROOVE umożliwia dostęp do bazy 30 mln dokumentów już
opublikowanych przez przedsiębiorstwo.
W grudniu 2015 roku Dział Serwisów Informatycznych, którego
dyrektorem jest Guy Sauvage, liczył 76 osób wyłonionych w drodze
wewnętrznej rekrutacji oraz, w przypadku braku kompetentnych osób
w przedsiębiorstwie, w ramach rekrutacji zewnętrznej. W sierpniu
2015 roku struktura organizacyjna tego działu składała się z następujących serwisów:
• Serwisu Informacji Produkcji, którego zadania polegają na: zapewnieniu sprawnego działania narzędzi do produkcji reklamy,
montażu wspólnych stron „Ouest-France” i „Journaux de Loire”
(dzienników należących do grupy SIPA/Ouest-France), planowaniu edycji „Ouest-France” i „Journaux de Loire”, produkcji
dziennika drukowanego wszystkich tytułów wydawanych przez
„Ouest-France” i „Journaux de Loire” i ich wersji cyfrowych oraz
dystrybucji dzienników oraz wszystkich produktów drukowanych
przez przedsiębiorstwo.
• Serwisu Informacji Edytorskiej, który zajmuje się obsługą narzędzi do edytowania i redakcji artykułów, zbieraniem wszystkich
materiałów do kolejnych wydań i ich łamaniem zarówno dla
druku, jak i dla wersji cyfrowych.
• Serwisu Informacji Handlowej, który dostarcza narzędzi dla
Działu Marketingu i zarządzania relacjami z klientami, prowadzonej przez Dział Sprzedaży (mailingi, smsy, dystrybucja
newsletterów itp.). We wrześniu 2015 roku serwis dysponował
700 tys. numerów telefonicznych do czytelników oraz 2, 8 mln.
profili klientów całej grupy. W ramach projektu pt. Connaissance
clients (poznanie klientów) będą prowadzone badania preferencji,
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gustów i oczekiwań klientów w celu przygotowania i dostarczenia
im sprofilowanej oferty.
• Serwisu Informacji Administracji ma na celu obsługę wszystkich
działów administracji przedsiębiorstwa oraz dostarczanie narzędzi
ułatwiających podejmowanie decyzji, w tym tabel wskaźników.
• Serwisu Systemów i Sieci obsługuje sieć, serwery i telefonię
w siedzibie przedsiębiorstwa w Rennes, w 63 redakcjach terenowych i redakcjach „Journaux de Loire” i w innych filiach grupy,
w Precom, Publihebdos, Presse de la Manche, Infomer, Voiles
et Voiliers, Médialex. Serwis ten zapewnia też systemy zabezpieczeń przed hakerami dla całej grupy.
3.8.4. Ouest-France Multimédia – początek

cyfryzacji w „Ouest-France”

Jedna z filii grupy SIPA/Ouest-France, spółka Ouest-France
Multimedi@ istnieje od 1986 roku. Jej prezesem jest Christian Philibert,
inżynier informatyk. Spółka powstała w okresie, gdy we Francji wprowadzano i rozwijano wynalazek pod nazwą Minitel. W filii pracowały
wówczas tylko cztery osoby. Ich zadaniem było zbieranie zawartości
i multiplikowanie generowanych z niej zysków dzięki sprzedaży przez
Minitel167.
Pierwsza działalność filii polegała podawanie poprawnych wyników
odpowiedzi w testach maturalnych, jeszcze przed ogłoszeniem oficjalnych wyników. W tym celu zatrudniano profesorów specjalizujących się
w poszczególnych dziedzinach wiedzy. Było to zadanie kosztowne, więc
skupiono się na podawaniu tylko oficjalnych wyników egzaminów maturalnych. Dziennik finansował zbieranie tych wyników, które przez 2-3
doby były sprzedawane w Minitelu, a następnie publikował je dziennik
167 Minitel to system wideoteksowy, dostępny za pośrednictwem
linii telefonicznych, wprowadzony we Francji w 1982 roku przez
France Télécom oraz La Poste. Poprzednik Internetu.
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drukowany. Działalność ta przynosiła duże zyski. Do1995 roku w spółce
pracowało już 20 osób.
W 1996 roku Internet był już we Francji dość powszechny, choć
w stosunku do innych krajów rozwiniętych rozwijał się wolniej, właśnie z powodu obecności na rynku Minitela. Za sprawy związane
z Internetem odpowiadał w owym czasie w Ouest-France Antoine
de Tarlé, dyrektor finansowy przedsiębiorstwa. Spędził on wiele lat
w USA, gdzie nabył wiedzę w tym zakresie.
Spółka Ouest-France Multimedi@ stworzyła stronę z ogłoszeniami
drobnymi, bardziej opłacalnymi niż podobna strona w dzienniku drukowanym „Ouest-France”. Prezes-dyrektor generalny grupy i spółki
François Regis Hutin, nie doceniając roli Internetu, nie pozwolił, by nazwa strony internetowej była tożsama z nazwą marki. Wówczas przez
rok nazywała się France-Ouest. Korzystała z informacji dostarczanych
przez dziennikarzy „Ouest-France”, ale nazwę miała inną. Równolegle
spółka stworzyła stronę z ogłoszeniami dotyczącymi rynku nieruchomości, a następnie motoryzacyjnego i rynku ofert pracy.
Jak wspomina prezes Ouest-France Multimedi@, cokolwiek wówczas robił, stało to w konflikcie ze spółką-matką, SIPA/Ouest-France.
Permanentnie wyrażano obawy, że działalność w Internecie zdestabilizuje i pochłonie, skanibalizuje produkt flagowy, dziennik „Ouest-France”.
W przedsiębiorstwie panowało wówczas silne przekonanie, że cokolwiek
robi „Ouest-France”, ma to wpływ na zmiany we Francji. Czyli, jeśli
„Ouest-France” nie wejdzie do Internetu, to Internet we Francji nie zaistnieje. Prezes i pracownicy Ouest-France Multimedi@ byli świadomi,
że jest to myślenie utopijne i że bez względu na to, czy „Ouest-France”
wejdzie do Internetu, czy nie, Internet we Francji będzie się rozwijał.
Nie zmieniło to jednak stanowiska władz przedsiębiorstwa. Strona
z ogłoszeniami istniała, ale praktycznie była blokowana, pojawiały się
na niej ogłoszenia, które były publikowane w dzienniku drukowanym.
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Taka sytuacja trwała około sześciu lat, które należy postrzegać jako
spóźnienie wobec działań konkurencji.
W tym okresie dziennik drukowany zarabiał fortunę na ogłoszeniach
o pracy. Spółka Ouest-France Multimedi@ była blokowana wewnętrznie
w obawie przed utratą zysków w dzienniku drukowanym, a tymczasem
najwięksi gracze na rynku ofert pracy w Internecie wchodzili z impetem
na rynek. Podobnie było z innymi specjalnościami na rynku ogłoszeń.
„Ouest-France” ciągle był spóźniony. Spóźniona była również strona
z informacjami. Nie było konsensusu co do tego, które z nich umieścić
w Internecie. W tym samym czasie (1996) uruchomiona została strona
maville.com (czyli city-guide, strony z informacjami dotyczącymi poszczególnych miast w regionie, ma ville znaczy moje miasto). Ale występowała ona pod marką partnera, a nie „Ouest-France”. Ostatecznie
pod zarządem Ouest-France Multimedi@ istniały w 1996 roku dwie
strony internetowe, strona „ouest-france.fr” z informacjami o zasięgu
krajowym i strona „maville.com” z informacjami o zasięgu lokalnym.
Do 2014 roku spółka Ouest-France Multimedi@, po podpisaniu stosownych porozumień zarządzała stroną ouest-france.fr. Od 2014 roku
strona ta jest pod bezpośrednim zarządem spółki „Ouest-France”,
właściciela dziennika „Ouest-France”. Obecnie spółka Ouest-France
Multimedi@ zarządza wieloma stronami z ogłoszeniami: nieruchomości,
ofert pracy, motoryzacji i stron maville.com. Każda z nich ma własną
redakcję, Organizacyjnie spółka jest oddzielona od przedsiębiorstwa
„Ouest-France”. Zatrudnia 70 osób. Prezes spółki jest przyzwyczajony
do zmiany modelu ekonomicznego co pięć lat.
Problem „Ouest-France” – w ocenie prezesa spółki Ouest-France
Multimedi@ – polega na tym, że w dobie cyfryzacji jest ona, w porównaniu z innymi graczami na rynku, ciągle spóźniona. Wynika to ze –
skądinąd bardzo przyjaznej – polityki przedsiębiorstwa wobec własnych
pracowników. Nie zwalnia się dziennikarzy, nie szuka się osób bardziej
przygotowanych do podjęcia wyzwań cyfryzacji. Co więcej, nie istnieje
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w kulturze organizacji zasada kultury amerykańskiej, nastawionej na podejmowanie dużych, ryzykownych inwestycji, A cyfryzacja nie znosi
powolności. Problemem jest też wewnętrzna konkurencja w ramach
holdingu. Gdy jakaś filia osiąga sukcesy, inne filie – a szczególnie filia
flagowa, spółka będąca właścicielem tytułu dziennika „Ouest-France”
– uznaje to za jej osłabianie, odbieranie jej zysków. Z tym problemem
trzeba będzie się zmierzyć i znaleźć dobre rozwiązanie.
Philibert wskazuje na możliwe drogi rozwoju w świecie cyfrowym.
Przywołuje rynek banków, które wprowadziły sprzedaż nieruchomości.
Ich celem nie była sprzedaż tych nieruchomości, ale udzielanie pożyczek
na ich kupno. Mój rozmówca stawia pytanie, czy „Ouest-France”, nie
zdradzając swoich ideałów, mógłby prowadzić taką działalność, która
byłaby porównywalna z działalnością banków, czyli model ukryty?
Podaje przykład zachowania „Ouest-France” w dziedzinie ogłoszeń
drobnych. Obecnie jest tak, że gdy ktoś zapłaci za cztery tygodnie publikacji ogłoszenia, a nie wykorzysta ich do końca, to otrzymuje zwrot
pieniędzy za niewykorzystany czas. A można by przecież inaczej ustalić
warunki umowy sprzedaży. Przedsiębiorstwo chroni jednak swój wizerunek, który opiera się na uczciwości i budowaniu relacji z klientami.
Niechętnie podejmuje jakiekolwiek ryzyko.
W ocenie Philiberta istnieje też inna droga rozwoju dla „OuestFrance”, a mianowicie rozwijanie lokalności rozumianej jako wzmacnianie bliskości z użytkownikami stron internetowych i czytelnikami
na każdym poziomie. Strategię tę potwierdzają wszyscy wcześniej cytowani przedstawiciele przedsiębiorstwa.
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Wyrażane powszechnie przekonanie o rychłej śmierci prasy drukowanej należy brać pod uwagę, ale zanim to nastąpi istnieją realne szanse
dla niektórych tytułów, aby ten moment odsunąć w czasie. Przykład
„Ouest-France” pokazuje, że przeformułowując swoje aktywności na takie, które odpowiadają na wyzwania ery cyfryzacji, tytuły prasowe mogą
się utrzymać na rynku mediów.
„Ouest-France”, opierając się na silnej tożsamości silnej marce dziennika drukowanego oraz zaufaniu czytelników (które udało się nie tylko
zdobyć, ale też utrzymać), rozwija nową strategię polegającą na stworzeniu medium obecnego na wszystkich nośnikach cyfrowych. Osoby
zarządzające obecnie przedsiębiorstwem, z którymi autorka przeprowadziła wywiady168 są zdania, że firma odniesie sukces tylko wówczas, gdy
pozycja dziennika drukowanego nie osłabnie w najbliższej przyszłości.
Ponadto, jak wskazują zarządzający „Ouest-France”, wszystkie działania, których celem jest utrzymanie pozycji dziennika drukowanego
są prowadzone równolegle z działaniami zmierzającymi do zbudowania
silnego medium cyfrowego.
Jakie rozwiązania należy zatem zastosować, żeby przetrwać na rynku
prasy drukowanej? Ci, którzy mają jakąś specyfikę, powinni ją pogłębiać
i robić to coraz lepiej i lepiej. Dziennikarze powinni nauczyć się opracowywać teksty w taki sposób, aby mogły być one rozpowszechniane
w każdej formie: postu, krótkiej informacji dla Facebooka czy Twittera,
168 Wywiady zindywidualizowane, przeprowadzone w siedzibie
przedsiębiorstwa Ouest-France, w Rennes-Chantepie,
w dniach od 13 do 17 października 2014 roku.
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artykułu do wersji papierowej, zdjęcia, wideo, dyskusji z czytelnikiem,
bloga, opracowanej informacji otrzymanej od internautów, powiązań
z innymi artykułami na ten sam temat.
Czytelnik oczekuje sprawdzonej, dobrej jakości informacji. Ale też
lubi „słuchać” opowieści. Dziennikarstwo to nie tylko liczby, statystyki i fakty. To przede wszystkim język, retoryka, udramatycznienie
zwyczajnych opowieści dnia codziennego. Nawet w sieci. Zwłaszcza
w obecnej sytuacji, gdy w Internecie informacji jest zbyt dużo. Odbiorca
nie ma problemu z dostępem do wiadomości, ma kłopot ze znalezieniem najlepszej informacji. Prasa drukowana istniejąca na nośnikach
cyfrowych może mu pomóc. Czytelnik będzie mógł podążać za linkami,
które wskażą mu internetowe wydania gazety, gdzie znajdzie informację
wiarygodną i użyteczna, na poziomie formy i treści.
„Die Zeit” i te gazety, które dbają o jakość informacji i pod tym
względem się nie zmieniły, utrzymały swoich czytelników. Sukces „Die
Zeit” jest spektakularny. Gdy sprzedaż wersji papierowej zaczęła dramatycznie spadać, tygodnik najpierw przeprowadził dokładną analizę
czytelników, następnie zrezygnował ze słuchania sugestii ekspertów
od mediów i zdecydował, że będzie kontynuować publikowanie długich,
dobrze udokumentowanych, poważnych, a nawet trudnych artykułów.
Wszystko wskazuje zatem na to, że przyszłe dziennikarstwo będzie
dziennikarstwem jakości. Dążenia i doświadczenia „Ouest-France”
skłaniają do stwierdzenia, że receptą na przetrwanie i sukces prasy
w erze cyfrowej jest również dziennikarstwo proponujące rozwiązania
(journalisme de solution), dziennikarstwo osobistej i wirtualnej bliskości
z czytelnikiem, dziennikarstweo otwarte na interakcję z użytkownikami
oraz dziennikarstwo pokory.
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Teresa Sławińska
pracuje jako adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów
i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego
oraz jako psychoterapeutka. Jest również romanistką.
Jej zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują
się wokół dwóch głównych obszarów: zarządzania
przedsiębiorstwem medialnym oraz psychologii społecznej i komunikacji międzyludzkiej.

Mariaż druku i cyfryzacji
na francuskim rynku prasowym
to pogłębione studium przypadku przedsiębiorstwa prasowego SIPA/Ouest-France. Teresa Sławińska analizuje
działania wydawcy, który walczy o utrzymanie pozycji
lidera na rynku codziennej prasy we Francji. Opracowanie bazuje przede wszystkim na wiedzy i doświadczeniu,
które Autorka zdobyła w trakcie wieloletniej współpracy
z osobami odpowiedzialnymi za proces wydawniczy
dziennika „Ouest-France” oraz obserwacji strategii
i działań przedsiębiorstwa na rynku mediów we Francji
i Europie. (…) książka Teresy Sławińskiej stanowi cenną
lekturę zarówno dla czytelników zainteresowanych ogólnymi przemianami zachodzącymi w mediach na skutek
procesu cyfryzacji, jak i dla osób poszukujących szczegółowych informacji na temat zmian wprowadzanych
w ramach przedsiębiorstw medialnych.
z recenzji Agnieszki Hess
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