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Barbara Fatyga
POLE SEMANTYCZNE JAKO NARZĘDZIE ANALIZY PUBLICZNEGO DYSKURSU O PRAWIE AUTORSKIM

I. DEFINICJE
1) METODA I TECHNIKI BADAWCZE
Metoda pola semantycznego to nazwa do pewnego stopnia mylna, bowiem opisuje różne techniki badawcze, nierzadko
oparte na nie tożsamych założeniach. W badaniu dyskursu publicznego o prawie autorskim wykorzystaliśmy konkretną
wersję badania pola semantycznego opracowaną przez Regine Robin i jej zespół, pracujący w Ośrodku Leksykologii
Politycznej w Saint-Cloud1 Na POLE SEMANTYCZNE według tej autorki składają się sieci wyrażeń zaczerpnięte z danego
zbioru (korpusu tekstów) uporządkowane w 6 sieci: ekwiwalentów badanego wyrażenia, jego określeń, asocjacji, wyrażeń
opozycyjnych względem niego, wyrażeń opisujących działania (oddziaływania) tego swoistego „podmiotu” pola, jakim jest
badane wyrażenie oraz działań i oddziaływań na nie (por.: Diagram 1). Z kolei, zespół badaczy współpracujących w
różnych konfiguracjach osobowych z Barbarą Fatygą od 1991 roku uznawał (i uznaje), iż – zgodnie z zasadami metodologii
stosowanymi w tzw. paradygmacie interpretatywnym2 - jest to otwarta propozycja metodologiczna, którą można rozwijać w
zależności od konkretnych potrzeb badawczych. I tak też czynimy w kolejnych przedsięwzięciach badawczych.
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R. Robin, Badanie pól semantycznych: doświadczenia Ośrodka Leksykologii Politycznej w Saint-Cloud, (w:) M. Głowiński (red.), Język i społeczeństwo, Warszawa:
Czytelnik, 1980, ss. 252-281.
Por. np. co pisze na ten temat Andrzej Piotrowski: „Chodzi o naturę samego pola badań, które w swej różnorodności odniesień teoretycznych w obrębie samej socjologii,
odniesień do innych dyscyplin i wielości inspiracji filozoficznych nie stanowi przedmiotu łatwo poddającego się monograficznemu ujęciu o charakterze

Diagram 1. Przyjęta w badaniu dyskursu publicznego o prawie autorskim struktura pola semantycznego.

Źródło: Barbara Fatyga, opracowanie własne.

systematyzującym i syntetycznym.” , A.Piotrowski, Ład interakcji. Studia z socjologii interpretatywnej, Łodź: Wyd. UŁ, 1998, s. 5.

Najważniejsze dokonane dotąd modyfikacje metody to:
a) propozycja Fatygi, by kodując wyrażenia z badanych tekstów zarazem dokonywać kontekstowo uwarunkowanego
POMIARU TEMPERATUR EMOCJONALNYCH wyrażeń składających się na poszczególne sieci (ekwiwalentów,
opozycji itd.). W zależności od charakteru badania przypisywanie temperatury może obejmować:
- wyrażenia nacechowane pozytywnie;
- wyrażenia nacechowane negatywnie;
- wyrażenia nacechowane neutralnie i/lub obojętnie; ten ostatni przypadek dotyczy zarówno uwarunkowania strukturą
gramatyczną języka, jak i/lub emocjonalnego stanu obojętności, który warto czasem od neutralności odróżniać. Można tu też
dokonywać bardziej subtelnych analiz dzieląc np. dla danego typu tekstów temperatury pozytywne na: gorące, ciepłe i
letnie; zaś negatywne na: lodowate (bliskie kategorii tzw. mowy nienawiści), zimne i chłodne, itd. wedle jakości materiału i
wyobraźni badaczy3; tu zastosowaliśmy podział na cztery wymienione wyżej kategorie
b) propozycja Marka Kłosińskiego, by zakodowane w poszczególnych sieciach wyrażenia – zgodnie z postulatem Robin –
składać w całości znaczące, rekonstruując ZBIORCZE lub ASPEKTOWE DEFINICJE BADANEGO POJĘCIA4; istnieje
tu wiele szczegółowych, możliwych wariantów postępowania badawczego, opracowanych przez innych autorów w
kolejnych badaniach (por. Diagram 2):
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Warto w tym miejscu wspomnieć o funkcjonującym w psychologii pojęciu afektu. Definiować go można jako prostą, elementarną ocenę bodźców i obiektów na
wymiarach pozytywna-negatywna. Afekt, obok wymiaru poznawczego i behawioralnego, jest integralną częścią ludzkich postaw. W odniesieniu do opisywanych w
niniejszym raporcie wyników badań, można więc uznać, że pomiar temperatur emocjonalnych dotyczy przede wszystkim tak rozumianego elementu ocen (przyp. - Piotr
Michalski).
M. Kłosiński, Obraz bezrobocia i bezrobotnych w polskiej prasie, (w:) „Kultura i Społeczeństwo”, nr 2, 1994.

- definicje aspektowe można budować według podziału temperaturowego – np. zbierając w jednej definicji wyrażenia
pokazujące tylko pozytywne lub tylko negatywne, itd., znaczenia badanego terminu;
- definicje aspektowe można również budować np. według typów nadawców badanych przekazów, gdy badacze chcą
odpowiedzieć na pytania dotyczące znaczeń w określonym fragmencie dyskursu publicznego;
- definicje aspektowe można też budować np. według podziałów tematycznych, wyodrębniając z danego zbioru jakąś grupę
wyrażeń ze względu na interesujący badaczy obiekt (wartości, idee, zachowania, ludzie, przedmioty, procesy itd.).
Diagram 2, Schemat zrekonstruowanej definicji podmiotu pola semantycznego (wyrażenia - klucza)

PODMIOT POLA (badane wyrażenie, tu: <prawo autorskie>) → CZYLI (ekwiwalenty) → TO (określenia) →
W PRZECIWIEŃSTWIE DO (opozycje) → Z KTÓRYM WIĄŻĄ SIĘ (asocjacje) → KTÓRE POWODUJE
(działania podmiotu) → WOBEC KTÓREGO (działania wobec podmiotu) → KTÓRE ZAMYKA SIĘ W
RAMIE* (tytuł/nagłówek tekstu o ile jest) 5
Źródło: Barbara Fatyga, opracowanie własne w oparciu o koncept Marka Kłosińskiego, por. przypis 3.
* kategoria dodana w niniejszym badaniu na potrzeby analiz artykułów prasowych wyposażonych w nagłówki.
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O zaletach badania ram metaforycznych - por. też: B. Fatyga, P. Zieliński, Tempus fugit, (w:) „Przegląd Socjologii Jakościowej” t. II, nr 1, 2006, dostępny pod adresem:
http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/volume2_pl.php

2) DYSKURS PUBLICZNY
Wypada też wskazać, jak rozumiane tu jest drugie główne pojęcie związane z relacjonowanym badaniem. Autorzy badania
przyjęli za Peterem Stockwellem najprostszą z możliwych definicji DYSKURSU, mówiącą, iż jest to „zasadnicza
definiująca cecha języka”6, albowiem, jak stwierdza autor, język można badać nie tylko jako „tekst w użyciu”, ale również
jako przedmiot społecznych negocjacji i/lub konfliktów związanych z rejestrem, akcentem, dialektem i stylem: „(...) trzeba
także – pisze Stockwell - uznać rozmaite dyskursywne zachowania, które nieodwołalnie strukturyzują społeczeństwo i
język”. Z kolei, DYSKURS PUBLICZNY za Markiem Czyżewskim, Sergiuszem Kowalskim i Andrzejem Piotrowskim
ujmujemy jako: „(...) wszelkie przekazy dostępne publicznie, a więc m.in. dyskursy instytucjonalne (…), dyskursy związane
z określonymi światami społecznymi (…), a także dyskursy środków masowego przekazu (inaczej dyskursy medialne)” 7. Tu
koncentrujemy się przede wszystkim na PUBLICZNYCH DYSKURSACH MEDIALNYCH, które uwzględniają
hybrydalne - z punktu widzenia relacjonowanego w cytowanej publikacji sporu - formy PUBLICZNO-PRYWATNEGO
DYSKURSU obecnego w internecie, (głównie chodzi tu o materiał z forów internetowych i facebooka, na których wymiana
„kolejek konwersacyjnych” może być bardzo szybka, a porozumienia co do ich sensu - „tylko chwilowe”8).
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P. Stockwell, Poetyka kognitywna. Wprowadzenie, Kraków: Universitas, 2006, s. 240.
M. Czyżewski, S. Kowalski, A. Piotrowski, Wprowadzenie, (w:) Ciż sami (red.), Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego, Kraków: Wyd. Aureus, 1997, s. 11.
Aaron V. Cicourel, Procedury interpretacyjne i reguły normatywne w procesie negocjacji statusu i roli, (w:) E. Mokrzycki (red.), Kryzys i schizma. Antyscjentystyczne
tendencje w socjologii współczesnej, Warszawa: PIW, 1984, s.359.

3) PRAWO AUTORSKIE
Trzeba też od razu podkreślić i przypomnieć, iż badanie NIE było skoncentrowane na wyłapywaniu z zebranego materiału
empirycznego odchyleń od stricte prawnego ujęcia prawa autorskiego (pardon za tautologiczne sformułowanie). Dlatego
też w branżową problematykę prawa autorskiego nie mamy tu nawet zamiaru wnikać, pomijając już fakt braku stosownych
kompetencji. Naszym zadaniem i zarazem głównym celem badania jest

bowiem odtworzenie ZNACZEŃ, w jakie

wyposażane jest WYRAŻENIE <PRAWO AUTORSKIE> w dyskursie publicznym.

II. PROGRAM ANALIZ
1) ANALIZY SZCZEGÓŁOWE
Z szerokiego programu analiz zobrazowanego w diagramie 3 w niniejszym raporcie zajmujemy się 2 kwestiami, które
stanowią niezbędny wstęp do zaawansowanych analiz ilościowo-jakościowych.
PO PIERWSZE: zakodowany materiał (por. dalej rozdział Pawła Tomanka o charakterystyce materiału i prób poddanych
badaniu w niniejszym raporcie) przedstawiamy w serii wykresów obrazujących poszczególne pola semantyczne, które
pojawiły się w wyodrębnionych typach źródeł oraz pierwsze porównania i komentarze do kształtu tych pól.
PO DRUGIE, ponieważ w wykresach zostały uwzględnione pomiary temperatur emocjonalnych dyskursu możliwe jest
opisanie jakie właściwości miał dyskurs publiczny o prawie autorskim w zależności od typu nadawcy przekazu i zawartości
poszczególnych nacechowań emocjonalnych w konkretnych sieciach danego pola.

Diagram 3, Program analiz w badaniu funkcjonowania wyrażenia <PRAWO AUTORSKIE> w dyskursie publicznym.

Źródło: Barbara Fatyga, opracowanie własne na podstawie koncepcji badań.

2) HIPOTEZY I WSKAZÓWKI GENERALNE ZWIĄZANE Z CHARAKTERYSTYKĄ SIECI W POLU
SEMANTYCZNYM
Już można zaproponować kilka ogólnych hipotez i wskazówek do sfalsyfikowania w oparciu o wyniki przeprowadzonego
badania:
a) jeżeli w poszczególnych sieciach, jak i w całym danego polu semantycznym pojawia się:
- relatywnie duży odsetek wyrażeń nacechowanych negatywnie (szczególnie warto zwracać uwagę na charakterystykę
ekwiwalentów, asocjacji, określeń i działań podmiotu) można wnioskować o KONTESTACYJNYM wymiarze danej
odmiany dyskursu; konsekwentnie opozycje i działania na podmiot pola powinny tu być nacechowane pozytywnie;
- jeżeli owe duże odsetki (szczególnie dotyczące sieci ekwiwalentów, określeń, asocjacji i działań podmiotu) dotyczą
wyrażeń nacechowanych pozytywnie można wnioskować o AFIRMATYWNYM traktowaniu <prawa autorskiego> w
danym polu; w tym wypadku szczególnie opozycje mogą przybierać nacechowanie negatywne, zaś nacechowania działań
na podmiot będą silnie uzależnione od tego czy owe działania wspierają czy też kontestują <prawo autorskie>;
- jeśli we wszystkich sieciach pola pojawia się relatywnie duży odsetek wyrażeń o charakterze neutralnym może to
świadczyć o PROFESJONALNYM podejściu do tematu – tej odmiany dyskursu łacno można byłoby się spodziewać
zwłaszcza w grupie dzienników ogólnopolskich i tygodników opinii – czy tak jest rzeczywiście pokazują wyniki analiz
zamieszczonych w kolejnych rozdziałach niniejszego raportu;
- jeśli jednak – jak miało to miejsce w niniejszym badaniu – okazuje się, że przewadze wyrażeń neutralnie nacechowanych
towarzyszą jako kolejna kategoria wyrażenia negatywne, a wszystkie pozostałe sieci, poza asocjacjami są niewielkie,
można zakładać, że dyskurs ma charakter ASEKURACYJNY i – zarazem - NIEPROFESJONALNY;

- jeżeli temperatury emocjonalne zarówno całych poszczególnych sieci, jak i w ich obrębach, są mocno zróżnicowane, tak,
że trudno ustalić emocjonalny (respective - afektywny) charakter przekazu, można zapewne wysnuwać wnioski o
AMBIWALENTNYM i NIEPROFESJONALNYM charakterze danej odmiany dyskursu;
b) warto zwrócić uwagę na fakt, iż w wypadku tekstów opatrzonych tytułami, tytuły owe (nagłówki) mogą stanowić swoistą
RAMĘ METAFORYCZNĄ9, kształtującą (zgodnie ze swoją funkcją – por. chociażby sformułowanie krzyczące nagłówki
gazet) odbiór danego tekstu – można z powodzeniem założyć, że nagłówek będzie bądź wykazywał wysoką koherencję 10 z
treścią w polu semantycznym, bądź będzie doń w swoistej kontrze (np.: nagłówek krzyczący – racje wyważone albo
odwrotnie); tego typu analizy przedstawimy jednak dopiero w raporcie końcowym;
c) powstaje tu kolejny praktyczny problem jak interpretować zaproponowane charakterystyki: można roboczo przyjąć
(chociaż to jest hipoteza do zweryfikowania), iż o wyróżnionych w powyższy sposób TYPACH DYSKURSU warto mówić
gdy odsetki elementów i sieci w polach mieszczą się w przedziałach od 40% wzwyż. Dokładniej spróbujemy określić te
miary dla badanych korpusów tekstów po przeprowadzeniu analiz jakościowych, dotyczących treściowych zawartości
poszczególnych sieci i pól oraz po odtworzeniu opisanych wyżej aspektowych definicji <prawa autorskiego>,
zrekonstruowanych w tym wypadku dla nacechowań emocjonalnych w poszczególnych sieciach wyrażeń.

9 Por. przypis 4 oraz George Lakoff, Mark Johnson, Metafory w naszym życiu, Warszawa: PIW, 1988; w szczególności o tzw. metaforach pojemnika, np. s. 54.
10 G. Lakoff, M.Johnson, piszą, że „Tam, gdzie występuje nakładanie się celów [użycia danej metafory - BF], istnieje też nakładanie się metafor, a stąd koherencja między
nimi”, op. cit., s. 122 – naszym zdaniem dotyczy to też pól semantycznych; z konsekwencją mamy do czynienia, jeśli istnieją ugruntowane społeczne szerokie sposoby
ujmowania danego pojęcia odczuwane jako pochodzące z jednego źródła.

Paweł Tomanek
CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU EMPIRYCZNEGO I METODY DOBORU PRÓB
W badaniach dyskursu o prawie autorskim należało uwzględnić zarówno PUBLICZNY DYSKURS OFICJALNY,
formułowany przede wszystkim przez nadawców instytucjonalnych (dziennikarzy, polityków, ekspertów), jak i DYSKURS
PUBLICZNY – NIEOFICJALNY, formułowany przez osoby niebędące nadawcami instytucjonalnymi. W związku z tym
przeanalizowaliśmy materiały pochodzące z prasy „papierowej” (reprezentujące jeszcze ciągle główny nurt dyskursu
oficjalnego) oraz wpisy internetowe, reprezentujące dyskurs nieoficjalny. To rozróżnienie nie jest oczywiście zbyt
precyzyjne: w zbiorach tekstów prasowych pojawiały się np. listy od czytelników, które przez samo ukazanie się w
publicznym medium nie nabierają cech oficjalnych; natomiast niektórych autorów tekstów z internetu (np. znanych
blogerów) można uznać za nadawców instytucjonalnych lub semi-instytucjonalnych. Obie próby („papierowa” i
„internetowa”) zostały dobrane z materiałów dostarczonych przez firmę Netsprint Sp. z o.o., która zgromadziła je za
pomocą narzędzia Newspoint, wyszukującego w bazie monitorowanych czasopism (zawierającej 424 tytuły) i w bazie
serwisów internetowych (zawierającej 4.632 serwisy) teksty, w których występuje podmiot pola semantycznego zwany też
wyrażeniem-kluczem (w tym wypadku jest to oczywiście <prawo autorskie>).

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁÓW PRASOWYCH W CZASIE – POZIOM ANALIZY ARTYKUŁÓW
Wśród zebranych materiałów znalazły się ogółem N=5.773 niezduplikowane teksty prasowe pochodzące ze 164 czasopism
(licząc tylko tytuły prasowe, bez wyróżniania dodatków regionalnych i tematycznych, co zrobiliśmy na etapie
konstruowania próby – zob. Dobór materiałów prasowych). Teksty te pochodziły z dwóch okresów objętych badaniem – od
01.01.2012 r. do 06.11.2012 r. 11 oraz od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
W materiałach zebranych w pierwszym okresie znalazło się N=3.058 niezduplikowanych tekstów prasowych
pochodzących z N=161 czasopism, z czego 103 tytuły powtórzyły się w następnym roku. Jeszcze przed przystąpieniem do
wylosowania próby sprawdziliśmy, jak zebrane teksty rozkładały się na osi czasu, aby określić zmiany zainteresowania
tematyką prawa autorskiego w badanym okresie (wyłączywszy krótki fragment listopada). Dane na ten temat przedstawione
są na wykresie 1.

11 Ze względu na fakt, iż nie otrzymaliśmy materiału prasowego z listopada i grudnia ścisłe porównania danych z prasy „papierowej” i z internetu mogą dotyczyć tylko
pierwszych 10 miesięcy roku 2012. Można też zasadnie zakładać, że tendencja spadkowa, jeśli idzie o liczbę artykułów w tych miesiącach się utrzymała.

Wykres 1 Liczba artykułów (N = 3.058) w czasopismach (N=161) zawierających wyrażenie <prawo autorskie> wg miesięcy w 2012 r, w
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Źródło: Paweł Tomanek, opracowanie własne.

Jak widać na wykresie 1, zainteresowanie badanej prasy tematyką prawa autorskiego było najsilniejsze na początku roku,
gdy toczyła się debata wokół podpisania przez rząd polski umowy ACTA (co – przypomnijmy – stało się 26 stycznia 2012
roku). Następnie zainteresowanie to znacznie osłabło, by drugim kwartale roku ustabilizować się na poziomie 215-245
artykułów miesięcznie. Od czerwca można było zauważyć dalszą tendencję spadkową – w październiku liczba zebranych
artykułów wyniosła zaledwie 169.

W 2013 roku zebrano N=2.715 niezduplikowanych tekstów prasowych pochodzących ze 127 czasopism. Liczba
tytułów spadła więc o 24 w porównaniu ze zbadanym przez nas okresem 2012 roku, natomiast nie zmieniła się istotnie
liczebność tekstów. W stosunku do drugiego i trzeciego kwartału 2012 roku, kiedy tematyka prawa autorskiego pojawiała
się średnio w 218 tekstach miesięcznie, w pierwszym półroczu 2013 roku mogliśmy zaobserwować istotny wzrost liczby
artykułów (średnio 262 na miesiąc), natomiast w drugim półroczu zainteresowanie tą tematyką ponownie spadło (średnio
190 artykułów na miesiąc).
Wykres 2 Liczba artykułów (N=2.715) w czasopismach (N=172) zawierających wyrażenie <prawo autorskie> wg miesięcy w 2013 r., w
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Źródło: Paweł Tomanek, opracowanie własne.
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Łatwo zaobserwować, że zainteresowanie tematyką prawa autorskiego nie wahało się tak wyraźnie jak w 2012 roku,
chociaż w 2013 roku również występowały miesiące znacząco wyższego zainteresowania (styczeń, luty, czerwiec) i jego
wyraźnego spadku (sierpień, wrzesień, listopad, grudzień). Ogólna tendencja okazała się jednak spadkowa, co można
wytłumaczyć brakiem w 2013 tak głośnych wydarzeń, jak spór wokół ACTA, które mogłyby dostarczyć temu dyskursowi
„paliwa”.
Jakie tytuły były najbardziej zainteresowane tematyką prawa autorskiego i jak zmieniało się to zainteresowanie?
Odpowiedzi na to pytanie udziela tabela 1.
Tabela 1 Pierwsze dziesięć tytułów prasowych według liczby artykułów zawierających wyrażenie <prawo autorskie>, w 2012 r.
(N=3.058) i 2013 r. (N=2.715), w lb. i w %.
2012
Lp. Tytuł

2013

Liczba artykułów % artykułów Lp. Tytuł

Liczba artykułów % artykułów

1

Gazeta Wyborcza

422

13,8%

1

Gazeta Wyborcza

200

12,7%

2

Dziennik Gazeta Prawna

347

11,3%

2

Dziennik Gazeta Prawna

192

12,2%

3

Rzeczpospolita

300

9,8%

3

Rzeczpospolita

171

10,9%

4

Dziennik Polski

99

3,2%

4

Dziennik Polski

63

4,0%

5

Polska Głos Wielkopolski

82

2,7%

5

Puls Biznesu

43

2,7%

6

Polska Dziennik Bałtycki

72

2,4%

6

Polska Kurier Lubelski

41

2,6%

7

Polska Dziennik Łódzki

70

2,3%

7

Polska Dziennik Łódzki

38

2,4%

8

Polska Gazeta Krakowska

69

2,3%

8

Polityka

31

2,0%

9

Polska Kurier Lubelski

10 Metro (PL)
SUMA CZĘŚCIOWA

58

1,9%

9

Gazeta Lubuska

57

1,9%

10 Polska Dziennik Zachodni

1576

51,5%

SUMA CZĘŚCIOWA

29

1,8%

27

1,7%

862

54,8%

Źródło: Paweł Tomanek, opracowanie własne.

W obu latach ponad połowa wszystkich zebranych artykułów pochodziła z zaledwie dziesięciu czasopism, można więc
powiedzieć, że dyskurs prasowy na temat prawa autorskiego „przechodzi” przez stosunkowo niewielką liczbę nadawców
instytucjonalnych (tym bardziej, że niektóre tytuły mają wspólnego wydawcę). Największa liczba artykułów pochodziła z
największych dziennikach ogólnopolskich (na tym etapie badania nie wydzieliliśmy jeszcze ich ukazujących się rzadziej
dodatków – zob. dalej). W 2012 roku dalsze miejsca zajmowały dzienniki o zasięgu regionalnym oraz bezpłatny dziennik
„Metro”, natomiast w 2013 roku w pierwszej dziesiątce pojawił się też jeden dziennik specjalistyczny („Puls Biznesu”) oraz
jeden tygodnik opinii („Polityka”). Lista czasopism najbardziej zainteresowanych tematyką prawa autorskiego była więc
stosunkowo niezmienna – pierwsze cztery miejsca zajmowały w obu latach te same tytuły. Spadła natomiast znacznie liczba
artykułów – ogólnie o 54,3%, a więc efekt spadku zainteresowania wystąpił tu o wiele wyraźniej niż we wszystkich
zebranych materiałach prasowych. Największy spadek spośród czasopism, które znalazły się w pierwszej dziesiątce w 2013
roku, odnotowała „Gazeta Wyborcza” z dodatkami (o 52,6%), a najmniejszy – „Puls Biznesu” (o 18,9%). Jedynie w
„Polityce” liczba artykułów wzrosła (o 10,7%).

DOBÓR MATERIAŁÓW PRASOWYCH
Zebrane materiały pochodziły z bardzo różnorodnych czasopism, zarówno pod względem profilu, jak i częstości
ukazywania się (od dzienników do kwartalników). Aby nie zacierać tych różnic i uniknąć generalizowania na temat
„dyskursu polskiej prasy” jako takiej, skonstruowaliśmy próbę według pięciu wyróżnionych typów czasopism:
1) DZIENNIKI OGÓLNOPOLSKIE – z wyłączeniem dodatków lokalnych (te zostały umieszczone w kategorii
czasopisma regionalne – por. niżej) i niektórych dodatków ogólnopolskich o osobnej numeracji (te znalazły się w
kategorii tygodniki opinii).
2) CZASOPISMA REGIONALNE – dzienniki, tygodniki i dwutygodniki o zasięgu regionalnym, w tym również dodatki

lokalne dzienników ogólnopolskich.
3) TYGODNIKI OPINII – tu badaliśmy ogólnokrajowe tygodniki o tematyce ogólnej, społecznej, politycznej,

gospodarczej i kulturalnej oraz dwa dodatki do dzienników ogólnopolskich – „Duży Format” („Gazeta Wyborcza”) i
„Plus Minus” („Rzeczpospolita”). Do tej kategorii nie zostało włączone czasopismo „Angora”, opierające się w dużej
mierze na przedrukach z innych czasopism.
4) CZASOPISMA FACHOWE – czasopisma poświęcone określonej dziedzinie tematycznej (finansom, informatyce,

medycynie, itp.) i przeznaczone przede wszystkim lub w dużej mierze dla profesjonalistów z danej dziedziny.

5) CZASOPISMA INNE – w tej kategorii znalazły się czasopisma rozrywkowe, sportowe,

lifestylowe i

popularnonaukowe oraz czasopisma „Forum” i „Angora”, a dokładniej artykuły z tych czasopism niebędące
przedrukami.
Z pierwszych czterech kategorii dla każdego z okresów badawczych wylosowaliśmy po N=100 artykułów, natomiast w
kategorii INNYCH, ze względu na jej mniejszą liczebność (N=60 tekstów w 2012 r. i N=78 w 2013 r., po usunięciu
przedruków), uwzględniliśmy wszystkie zebrane artykuły. Ostatecznie do próby w 2012 roku weszło więc N=460
artykułów podchodzących z N=79 czasopism, natomiast w 2013 roku – N=478 artykułów pochodzących z N=115
czasopism (licząc osobno wyróżnione dodatki)12. (Szczegółowe zestawienie przedstawione jest w kolejnych tabelach od 1
do 10). Jeśli idzie o METODĘ LOSOWANIA to trzeba wspomnieć, że wszystkie artykuły z czasopism należących do danej
kategorii kopiowaliśmy do osobnego pliku arkusza kalkulacyjnego Excel, a następnie losowaliśmy jeden z pierwszych
dziesięciu wierszy i zaczynając od niego, wybieraliśmy co n-ty wiersz (n = liczba artykułów w kategorii/100).
Warto także przypomnieć, że liczba tekstów nie równa się w tego rodzaju badaniu ilości właściwego materiału
empirycznego, który stanowią dopiero liczebności zakodowanych z badanych artykułów wyrażeń, powiązanych z
wyrażeniem-kluczem <prawo autorskie>. A takiego materiału uzyskaliśmy znacznie więcej – por. niżej o analizach
danych.

1212

Próba w 2013 roku – mimo mniejszej liczby tytułów wśród wszystkich zebranych materiałów – okazała się więc bardziej rozdrobniona.

UWAGA: Tytuły w tabelach uporządkowano malejąco według liczebności artykułów w 2012 roku, a przy takiej samej liczebności w tym roku –
malejąco według liczebności artykułów w 2013 roku (przy dwóch identycznych liczebnościach – alfabetycznie).
Tabela 2 Tytuły DZIENNIKÓW OGÓLNOPOLSKICH w próbie w 2012 r. (N=9) i w 2013 r. (N=8) wraz z rozkładem liczby artykułów.
Lp. Tytuł

Liczba i zarazem odsetek artykułów
2012 (N=100)

2013 (N=100)

1

Gazeta Wyborcza

32

9

2

Dziennik Gazeta Prawna

27

46

3

Rzeczpospolita

23

32

4

Metro (PL)

5

6

5

POLSKA The Times

4

-

6

Fakt

3

3

7

Super Express

3

1

8

Nasz Dziennik

2

1

9

Gazeta Polska Codziennie

1

1

Źródło: Paweł Tomanek, opracowanie własne.

Tabela 3 Tytuły CZASOPISM REGIONALNYCH w próbie w 2012 r. (N=22) i w 2013 r. (N=24) wraz z rozkładem liczby artykułów.
Lp. Tytuł

Liczba i zarazem odsetek artykułów
2012 (N=100)

2013 (N=100)

1

Gazeta Wyborcza (dodatki lokalne)

11

17

2

Polska. Kurier Lubelski

9

9

3

Polska. Dziennik Bałtycki

7

6

4

Polska. Głos Wielkopolski

7

6

5

Gazeta Pomorska

7

4

6

Polska. Gazeta Pomorska

7

-

7

Polska. Dziennik Łódzki

6

4

8

Polska. Dziennik Zachodni

6

4

9

Głos Pomorza

6

2

10

Echo Dnia

5

7

11

Kurier Szczeciński

4

6

12

Dziennik Wschodni

4

2

13

Gazeta Lubuska

4

2

14

Express Bydgoski

4

1

15

Polska. Gazeta Wrocławska

3

3

16

Dziennik Elbląski

3

1

17

Gazeta Olsztyńska

2

1

18

Nasze Miasto

1

2

19

Gazeta Współczesna

1

1

20

Nowa Trybuna Opolska

1

1

21

Metro (PL) (dodatki lokalne)

1

-

22

Tygodnik Podhalański

1

-

23

Dziennik Polski

-

12

24

Polska. Gazeta Krakowska

-

5

25

Nowości

-

2

26

Kurier Poranny

-

1

27

Nowiny

-

1

Źródło: Paweł Tomanek, opracowanie własne

Tabela 4 Tytuły TYGODNIKÓW OPINII w próbie w 2012 r. (N=19) i w 2013 r. (N=18) wraz z rozkładem liczby artykułów.
Lp. Tytuł

Liczba i zarazem odsetek artykułów
2012 (N=100)

2013 (N=100)

1

Tygodnik Powszechny

13

5

2

Przekrój

10

3

3

Newsweek Polska

9

10

4

Polityka

9

22

5

Duży Format (Gazeta Wyborcza)

8

11

6

Wprost

8

5

7

Uważam Rze. Inaczej pisane

7

9

8

Najwyższy CZAS!

6

7

9

Przegląd

5

6

10

Gość Niedzielny

5

3

11

Plus Minus (Rzeczpospolita)

5

1

12

Tygodnik Solidarność

3

1

13

NIE

3

-

14

Gazeta Polska

2

2

15

Niedziela

2

-

16

Zielony Sztandar

2

-

17

Idziemy

1

1

18

Nasza Polska

1

1

19

Przewodnik Katolicki

1

-

20

Do Rzeczy

nie ukazywało się

8

21

Myśl Polska

-

3

22

wSieci

nie ukazywało się

2

Źródło: Paweł Tomanek, opracowanie własne.
Tabela 5 Tytuły CZASOPISM FACHOWYCH w próbie w 2012 r. (N=14) i w 2013 r. (N=38) wraz z rozkładem liczby artykułów.
Lp. Tytuł

Liczba i zarazem odsetek artykułów
2012 (N=100)

2013 (N=100)

1

Puls Biznesu

30

19

2

Gazeta Finansowa

17

-

3

PC World Komputer

10

-

4

CHIP (PL)

8

7

5

Computerworld (PL)

8

-

6

Press

8

2

7

Komputer Świat

7

2

8

Bloomberg Businessweek Polska

6

8

9

Głos Nauczycielski

1

3

10

Forbes

1

1

11

INFOMARKET

1

2

12

Monitor Podatkowy

1

2

13

Auto Świat

1

-

14

Networld (PL)

1

-

15

Gazeta Podatkowa

-

11

16

Poradnik Gazety Prawnej

-

5

17

Gazeta Farmaceutyczna

-

3

18

Hotelarz

-

3

19

Nowe Książki

-

3

20

Architektura & Biznes

-

2

21

Food Service (PL)

-

2

22

Marketing w Praktyce

-

2

23

Ogólnopolska Gazeta Finansowa

-

2

24

Opakowanie

-

2

25

BANK

-

1

26

Brief

-

1

27

Dyrektor Szkoły

-

1

28

Elektroinstalator

-

1

29

Gazeta Bankowa

-

1

30

Gazeta Ubezpieczeniowa

-

1

31

Home & Market

-

1

32

IT Professional

-

1

33

Logistyka

-

1

34

Lotnictwo

-

1

35

Magazyn Przemysłowy

-

1

36

Materiały Budowlane

-

1

37

Murator

-

1

38

Nowa Medycyna

-

1

39

Parkiet

-

1

40

Perspektywy

-

1

41

Polska Zbrojna

-

1

42

Raport – Wojsko, Technika, Obronność

-

1

43

Skrzydlata Polska Magazyn Lotniczy

-

1

Źródło: Paweł Tomanek, opracowanie własne.
Tabela 6 Tytuły czasopism z kategorii INNYCH w 2012 roku (N=15) i w 2013 r. (N=25) wraz z rozkładem liczby artykułów.
Lp. Tytuł

Liczba artykułów

1

Tygodnik ANGORA

31

22

2

Fakty i Mity

10

4

3

T3 Obiekty pożądania

3

1

4

Sport (PL)

2

3

5

Świat Nauki

2

2

6

Aura

2

-

7

Sukces

2

-

8

KINO

1

7

9

To & owo TV

1

2

10

Playboy

1

1

11

Poradnik Domowy

1

1

12

Top Gear-PL

1

1

13

Focus

1

-

14

M jak mieszkanie

1

-

15

Piłka Nożna PLUS

1

-

16

FORUM

-

13

17

Cogito

-

5

18

Przegląd Sportowy

-

2

19

Victor Gimnazjalista

-

2

20

VIP Polityka Biznes Fakty

-

2

21

Automobilista

-

1

22

Gala

-

1

23

Gentleman

-

1

24

LOGO

-

1

25

Men’s Health

-

1

26

Nowa Fantastyka

-

1

27

Słowo Sportowe

-

1

28

Twój Styl

-

1

29

Victor Junior

-

1

30

Zwierciadło

-

1

Źródło: Paweł Tomanek, opracowanie własne.

Ponieważ w obu latach próba miała charakter losowy i reprezentatywny, na podstawie jej analizy można wyciągnąć
kilka dodatkowych wniosków. Po zestawieniu poszczególnych kategorii okazało się, że większa liczba tytułów
podejmujących tematykę prawa autorskiego w 2013 roku w porównaniu z 2012 rokiem wynikła niemal wyłącznie ze zmian
w kategoriach czasopism FACHOWYCH i INNYCH, gdzie w próbie pojawiło się wiele tytułów reprezentowanych przez
jeden artykuł, a więc tylko okazjonalnie zainteresowanych badaną tematyką. W pozostałych kategoriach liczba czasopism
niemal się nie zmieniła, podobnie jak ich skład (tu zmiany pojawiały się wśród czasopism słabo reprezentowanych w próbie
lub założonych podczas okresu objętego badaniem).
CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁÓW INTERNETOWYCH
Zebrane materiały internetowe obejmowały teksty należące do czterech kategorii:
1) Posty zamieszczone na FORACH INTERNETOWYCH.

2) Wpisy na BLOGACH.
3) Wpisy na MIKROBLOGACH.
4) Wpisy na FACEBOOKU.
Ogółem od firma zbierającej dane otrzymaliśmy 123.539 postów zebranych w 106.804 wątkach, pochodzących z okresu od
01.01.2012 r. do 31.12.2013 r. W 2012 roku zebrano 47.257 postów w 35.989 wątkach, natomiast w 2013 roku – 76.282
posty w 70.815 wątkach. Poniżej przedstawiamy rozkład wątków i postów według miesięcy.

Wykres 3 Liczba wątków (N=35.989) i postów (N=47.257) z monitorowanych serwisów internetowych zawierających wyrażenie <prawo
autorskie> wg miesięcy, w 2012 r, w lb.
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Wykres 4 Liczba wątków (N=70.815) i postów (N=76.282) z monitorowanych serwisów internetowych zawierających wyrażenie
<prawo autorskie> wg miesięcy, w 2013 r., w lb.
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Już na pierwszy rzut oka widać, że całkowita liczba postów i wątków wyraźnie wzrosła z roku na rok, spadła za to
przeciętna liczba postów na wątek (z 1,31 do 1,07) 13. Okazało się to skutkiem znacznego wzrostu liczby tak zwanych
powiadomień o prywatności, zamieszczanych na swoich profilach przez wielu użytkowników Facebooka w związku ze
zmianami w polityce prywatności wprowadzonymi przez ten serwis. Najczęściej przybierały one taką samą formę lub
różniły się jedynie szczegółami pisowni, co stworzyło dodatkowy problem przy doborze próby (zob. dalej). Co ciekawe, ich
popularność okazała się cykliczna – „epidemia” rozpoczęła się w listopadzie i grudniu 2012 roku, następnie nieco przygasła,
aby ponownie nasilić się – w dużo większej skali – w listopadzie 2013 roku. W 2012 roku „powiadomienia” stanowiły
zaledwie 5% zebranego materiału, natomiast w 2013 roku – już niemal połowę, co tłumaczy zarówno wzrost liczby postów,
jak i spadek liczby postów na wątek.
Ponieważ uwzględnienie „powiadomień o prywatności” utrudniłoby porównywanie poszczególnych miesięcy i typów
serwisów, postanowiliśmy nie uwzględniać ich podczas doboru próby. Po ich usunięciu w 2012 roku otrzymaliśmy 44.952
posty zebrane w 33.684 wątkach, natomiast w 2013 roku – 41.323 postów zebranych w 35.861 wątkach. Różnica między
oboma latami po usunięciu „powiadomień” okazała się więc dużo mniejsza, niż się początkowo wydawało. Dla porównania
przedstawiamy obydwa rozkłady miesięczne:

13

Należy pamiętać, że w materiałach zebrano wyłącznie posty, w których występowało wyrażenie <prawo autorskie> – w tych samych wątkach mogły również pojawiać się
posty bez tego wyrażenia. Powyższy wskaźnik liczby postów na wątek nie świadczy więc o całkowitej długości wątków.

Wykres 5 Liczba wątków (N=33.684) i postów (N=44.952) z monitorowanych serwisów internetowych zawierających wyrażenie <prawo
autorskie> wg miesięcy po usunięciu „powiadomień o prywatności”, w 2012 r., w lb.
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Wykres 6 Liczba wątków (N=35.861) i postów (N=41.323) z monitorowanych serwisów internetowych zawierających wyrażenie <prawo
autorskie> wg miesięcy po usunięciu „powiadomień o prywatności”, w 2013 r., w lb.
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Wykresy 5 i 6 są o tyle bardziej miarodajne, że w większym stopniu odzwierciedlają „rzeczywiste” zainteresowanie
tematyką prawa autorskiego, a więc – w tym przypadku – chęć wypowiadania się na ten temat nieograniczoną do rytualnej
formułki „powiadomienia o prywatności”. Po usunięciu „powiadomień” okazało się, że w 2013 roku zainteresowanie tą
tematyką nie zmieniało się tak gwałtownie, jak w 2012 roku, chociaż można było zauważyć znaczące wzrosty i spadki z
miesiąca na miesiąc (w drugim i czwartym kwartale).
Jak wyglądała liczba wątków według poszczególnych typów serwisów (po usunięciu „powiadomień”)? Obrazuje to
wykres 7.

Wykres 7 Liczba postów z monitorowanych serwisów zawierających wyrażenie <prawo autorskie> według miesięcy i kategorii serwisów,
po usunięciu „powiadomień o prywatności”, w 2012 r. (N=44.592) i w 2013 r. (N-41.323), w lb.
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Źródło: Paweł Tomanek, opracowanie własne.
Wykres 7 pokazuje ciekawą różnicę między oboma latami. W 2012 roku najwięcej wpisów (z wyłączeniem „powiadomień o
prywatności”) pochodziło z forów internetowych (44,9%), a w dalszej kolejności z Facebooka (33,1%), blogów (12,2%) i
mikroblogów (9,8%). W 2013 roku proporcje się zmieniły: najliczniej występowały wpisy z Facebooka (46,8%), a
następnie z forów internetowych (43,0%), mikroblogów (6,3%) i blogów (3,9%). Okazało się więc, że najstabilniejsze
zainteresowanie tematyką prawa autorskiego cechowało użytkowników forów, a najmniej stabilne – autorów blogów i
użytkowników mikroblogów. Spadek liczby wpisów w tych dwóch ostatnich kategoriach można interpretować jako rezultat

„wypadnięcia” kwestii związanych z prawem autorskim z zakresu „wydarzeń bieżących”, do których często odnoszą się
autorzy blogów i użytkownicy np. Twittera. To samo można jednak powiedzieć o użytkownikach Facebooka, tymczasem
okazał się on jedynym medium, którego na dłuższą metę nie dotknął spadek zainteresowania tematyką prawa autorskiego w
miarę oddalania się od sprawy ACTA.
DOBÓR PRÓBY MATERIAŁÓW INTERNETOWYCH
Jak już wspomniano, ze względu na znaczący udział „łańcuszków” w niektórych miesiącach i związane z tym ryzyko
zniekształcenia wyników zdecydowaliśmy się włączyć do próby wyłącznie posty „oryginalne”, niebędące duplikatami
innych postów. Inaczej niż w wypadku czasopism, tym razem nie dobieraliśmy próby według kategorii źródeł, ponieważ
przy większej liczebności próby internetowej i mniejszych różnicach w liczebności poszczególnych kategorii nie
występowało ryzyko, że któraś z nich okaże się zbyt mało liczna, aby można było ją poddać analizie ilościowej. Zależało
nam natomiast na pozostawieniu możliwości porównań czasowych, dlatego w obu latach wylosowaliśmy po N=60 postów z
każdego miesiąca, uwzględniając – co było tu kolejną ważną decyzją – wyłącznie posty otwierające wątki.
Procedura losowania była analogiczna jak w wypadku czasopism – posty z poszczególnych miesięcy znalazły się w
osobnych plikach arkusza kalkulacyjnego Excel, a następnie w każdym pliku losowaliśmy wiersz początkowy z pierwszej
dziesiątki i wybieraliśmy co n-ty wiersz (n = liczba postów z danego miesiąca/60). W ten sposób skonstruowaliśmy próbę
złożoną z 720 postów. Udział poszczególnych kategorii przedstawiony został na wykresie 4.

Wykres 8. Liczba postów w próbie internetowej z 2012 r. (N=720) i z 2013 r. (N=720), wg kategorii serwisów.
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Źródło: Paweł Tomanek, opracowanie własne.

Warto zauważyć, że w porównaniu z poprzednim okresem badawczym wyraźnie zmienił się rozkład materiałów według
źródeł. W próbie znalazło się ponad trzykrotnie mniej wpisów z blogów (107 do 29), ponad dwukrotnie mniej wpisów z
mikroblogów (125 do 51) i nieco mniej wpisów z forów (308 do 271), natomiast dwukrotnie wzrosła liczba wpisów z
Facebooka (180 do 369). Tę zmianę proporcji (widoczną też oczywiście w całym zebranym materiale) można interpretować
jako rezultat „wypadnięcia” kwestii związanych z prawem autorskim z zakresu „wydarzeń bieżących”, do których często
odnoszą się autorzy blogów i użytkownicy np. Twittera. Ciekawy i trudny do wyjaśnienia bez dokładniejszej analizy

jakościowej wydaje się natomiast przypadek Facebooka, idący pod prąd ogólnej tendencji do spadku zainteresowania tą
tematyką w miarę oddalania się od „sprawy ACTA”.
CHARAKTERYSTYKA PROCESU KODOWANIA MATERIAŁU EMPIRYCZNEGO
Obie wylosowane próby (materiałów z czasopism i z internetu) zostały podzielone między pięć osób, które przeprowadziły
ich kodowanie 14 . W wypadku tekstów z czasopism podzieliliśmy równomiernie teksty z poszczególnych typów źródeł,
natomiast w wypadku materiałów z internetu – posty z poszczególnych miesięcy. Chcieliśmy przede wszystkim uniknąć
sytuacji, w której dana osoba kodowałaby nieproporcjonalnie dużą część materiałów należących do któregoś z
wyodrębnionych korpusów tekstów, ponieważ różnice między koderami dotyczące sposobu rozumienia i stosowania
poszczególnych kodów (coder bias) mogłyby wówczas wpłynąć na wyniki całego badania i systematycznie je zniekształcać.
Materiały zostały zakodowane przy pomocy programu QDA Miner 4.1., według uprzednio przygotowanej struktury kodów,
opartej na metodologii analizy pola semantycznego (por. rozdział 1 niniejszego raportu, szczególnie diagram 1). Wyniki
pracy poszczególnych osób zostały scalone i poddane analizie ilościowej, której wyniki prezentujemy w dalszej części
raportu, zgodnie z przyjętym planem badań przedstawionym na diagramie 3 i opisanym powyżej.

14

Kodowanie przeprowadzili: mgr Bogna Kietlińska, mgr Katarzyna Michalczak, dr Mariusz Piotrowski, mgr Piotr Michalski i dr Paweł Tomanek, po przeszkoleniu i
konsultacjach z prof. Barbarą Fatygą. Zespół koderów spotykał się wielokrotnie porównując sposób rozumienia poszczególnych kategorii, po to by uniknąć odmiennego
rozumienia i kwalifikacji tzw. wyrażeń spakowanych czyli takich, które trudno było zakwalifikować do określonej sieci w polu semantycznym. Ostatecznie najczęściej
kodowane były one jako ambiwalentne.

WYNIKI ANALIZ

Barbara Fatyga
STRUKTURY PÓL SEMANTYCZNYCH W PUBLICZNYCH DYSKURSACH PRASOWYM I INTERNETOWYM.
ANALIZA PORÓWNAWCZA LAT 2012 I 2013

Na początek warto porównać (tabela 7) ogólne liczebności analizowanych wyrażeń w dyskursie prasowym i internetowym
w obu badanych latach.
Tabela 7. Ogólna liczba analizowanych wyrażeń w dyskursie o prawie autorskim, w lb i w %, w latach 2012 i 2013.
Kategorie

Wyrażenia zbadane w roku 2012

Wyrażenia zbadane w roku 2013

lb

%

Lb

%

Dyskurs prasowy

9.934

69,5

8.862

73,1

Dyskurs internetowy

4.369

30,5

3.259

26,9

Ogółem

14.303

100

12.121

100

Źródło: Barbara Fatyga, opracowanie własne.

Jak widać, w obu rodzajach mediów łącznie wyrażeń związanych z prawem autorskim w 2013 roku pojawiło się o 2.182
mniej. Nie wskazuje to jednak na znaczącą różnicę ilościową co do rozległości badanych dyskursów, biorąc pod uwagę

wyniki z roku 2012, kiedy to ze względu na protesty związane z ACTA można było oczekiwać kulminacji tych dyskursów,
zwłaszcza w szybko reagujących mediach, takich jak prasa i internet. Co ciekawe, nie zmieniło się też wyraźnie miejsce ich
prowadzenia. Nie można wobec tego stwierdzić np., iż po wygaśnięciu sprawy ACTA dyskurs o prawie autorskim rozwijał
się głównie w internecie. Proporcje między liczebnościami wyrażeń w obu dyskursach również nie zostały szczególnie
zachwiane. (Warto pamiętać, że wpisy internetowe są na ogół o wiele krótsze niż artykuły prasowe).
Pierwszą serię wykresów obrazujących kształt dyskursu publicznego w zbadanych materiałach prasowych i
internetowych otwierają cztery wykresy (9, 10, 11, 12) na których przedstawione zostały ogólne (całkowite) struktury
nacechowania emocjonalnego pól semantycznych wyrażenia <prawo autorskie>, w obu zbadanych latach i obu rodzajach
dyskursów. Jak widać na wykresach struktura nacechowań jest niemal identyczna, a przytłaczającą część obu zbiorów w
kolejnych dwóch latach stanowią wyrażenia NEUTRALNE, co zwłaszcza w wypadku prób internetowych jest dość
zaskakującym wynikiem. Drugą, jednak już znacznie mniejszą, kategorię stanowią wyrażenia NEGATYWNE, trzecią –
AMBIWALENTNE. W obu polach i na przestrzeni obu badanych lat najmniej pojawiło się kategorii POZYTYWNYCH. Co
to mówi o tych dyskursach? Można sądzić, że prasa potraktowana tu en bloc postanowiła zachowywać chwalebny
obiektywizm, ale TAK SAMO w takim razie należałoby ocenić dyskurs internautów. Jednakże w odtworzonych
strukturach nacechowań emocjonalnych widać również ewidentny przechył w stronę negatywizmu i ambiwalencji (łącznie
te kategorie stanowią 24,1% całości pola dyskursu prasowego w 2012 roku i 18,3% w 2013 roku oraz 26,3% dyskursu
internetowego w 2012 roku i 20,1% w 2013 roku, gdy tymczasem kategorie pozytywną reprezentuje tylko, odpowiednio:
dla prasy 5,4% w 2012 i 4,0% w 2013 roku oraz dla internetu 4,5% wyrażeń w 2012 roku i 4,0% w 2013 roku). W

kontekście temperatury sporów wokół prawa autorskiego i ACTA, znanej chociażby z relacji telewizyjnych czy licznych
debat odbywających się w tym czasie w rozmaitych środowiskach, zachowanie prasy „papierowej”, kształtowanej - jak
twierdzi choćby Stuart Allen - przez „kulturę newsów”15, jest rzeczywiście powściągliwe z odcieniem niechęci. Za
TAKIE SAMO trzeba uznać zachowanie uczestników dyskusji internetowych. Niemniej jednak nie widać by sytuacja
znacząco zmieniła się w kolejnym, badanym roku.
Wykres 9. Całkowity obraz nacechowania emocjonalnego dyskursu Wykres 10. Całkowity obraz nacechowania emocjonalnego dyskursu
PRASOWEGO, w %, (N=9.931) w roku 2012.
INTERNETOWEGO, w %, (N=4.369) w roku 2012.

Źródło: Barbara Fatyga, opracowanie własne.
15 S. Allen, Kultura newsów, Kraków: Wyd. UJ, 2006.

Wykres 11. Całkowity obraz nacechowania emocjonalnego dyskursu Wykres 12. Całkowity obraz nacechowania emocjonalnego dyskursu
PRASOWEGO, w %, (N=8.838 ), w roku 2013.
INTERNETOWEGO, w % (N=3.259 ), w roku 2013.
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Źródło: Mariusz Piotrowski, Piotr Michalski, opracowanie własne.

Kolejne wykresy pokazują dokładniej omówioną wyżej strukturę obu pól semantycznych wyrażenia <prawo autorskie> w
dyskursach prasy i internautów w latach 2012 i 2013. Uwzględnione w nich bowiem zostały nie tylko rozkłady temperatur
emocjonalnych analizowanych tekstów, ale i udział poszczególnych sieci w danym polu.

Wykres 13. Ogólna struktura pola semantycznego dyskursu PRASOWEGO o <prawie autorskim > w 2012 roku, w lb (N=9.931)

Źródło: Barbara Fatyga, opracowanie własne.

Wykres 14. Ogólna struktura pola semantycznego dyskursu PRASOWEGO o <prawie autorskim > w 2013 roku, w lb (N= 8.862).
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Źródło: Mariusz Piotrowski, Piotr Michalski, opracowanie własne.
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Struktura sieci pola dyskursu prasowego zobrazowana powyżej pozwala dodać do przedstawionej interpretacji jeszcze jedną
uwagę: zgodnie z założeniami przyjętymi w części metodologicznej niniejszego raportu można przyjąć, iż tak znaczna
przewaga asocjacji (87,5% w 2012 roku; 87,7% w roku 2013) w badanych polach świadczy o BRAKU
PROFESJONALIZMU w podejściu do tematu. Niemal identyczny wynik w dwóch kolejnych latach pokazuje również, iż
efekt edukacyjny sprawy ACTA wśród dziennikarzy piszących o prawie autorskim nie wystąpił ani od razu, ani z
opóźnieniem, które mogłoby sugerować jakiś poziom refleksyjności w tej grupie. (Co akurat w odniesieniu do
współczesnego polskiego dziennikarstwa specjalnie autorki niniejszej interpretacji nie dziwi). Z powodu DOMINACJI w
całym polu i to w obu badanych latach ASOCJACYJNEJ NEUTRALNOŚCI (odpowiednio: 64,1% w 2012 roku i
68,5% w 2013 roku) wyłania się tu jeszcze jedna możliwa odmiana prasowego dyskursu o prawie autorskim: dyskurs
ASEKURACYJNY. Wzmacnia to przedstawione wyżej hipotezy o braku refleksyjności dziennikarzy zabierających głos
w kwestiach związanych z prawem autorskim i – jak widać – niezbyt wysilających umysły by rzecz zgłębić.
Nieco wyraźniejsze różnice pomiędzy wykresami obrazującymi rozkład wyrażeń w polu semantycznym dyskursu
prasy o prawie autorskim w obu latach dotyczy minimalnie większego odsetka negatywnie nacechowanych wyrażeń
odnoszących się do działań (a właściwie oddziaływania) podmiotu pola czyli prawa autorskiego. W roku 2012 w całym
polu te wyrażenia stanowiły 0,5% a w roku 2013 – 3,8%. Gdyby ta różnica systematycznie rosła można byłoby mówić o
narastającej niechęci dziennikarzy do prawa autorskiego. Ten wynik jednak jeszcze do tego nie upoważnia.
Różni się też nieco w obu latach udział ekwiwalentów neutralnych w strukturze pola: w 2012 roku było ich 3,3%, a
w 2013 roku – 5,1%. Wzrost tego odsetka dałoby się zapewne zinterpretować jako wzrost profesjonalizacji piszących teksty

prasowe. Znów jest to jednak zaledwie ewentualna wskazówka dla dalszego monitorowania prasy.
Z kolei, ogólna charakterystyka dyskursu internautów o prawie autorskim, jak już sygnalizowałam wyżej, okazała się
zdumiewająco wręcz podobna do tej dotyczącej prasy „papierowej”. Tu także dominantę stanowią asocjacje (83,1% pola w
roku 2012 i 71,6% w roku 2013). Jednakże – jak widać - ich odsetek w kolejnym roku badania spadł o 11,5%. Podobnie
też dominują w tym dyskursie asocjacje neutralne (58,1% całości pola w 2012 roku i 55,1% w 2013 roku). Warto
zauważyć, iż w stosunku do dyskursu prasowego odsetki te są w ogóle niższe oraz, iż odsetek asocjacji neutralnych obniżył
się nieznacznie (o 3,0%) w kolejnym roku badania.
Podobieństwo dotyczy też – jak widać na obu wykresach struktur ekwiwalentów wyrażenia <prawo autorskie> ekwiwalenty neutralne w polach zrekonstruowanych dla obu lat badania stanowią znaczącą dominantę (w roku 2012
stanowiły one 7,4% całego pola, a w roku 2013 – 13,6%). Hipoteza także dotyczy uznania tego wyniku za wskazówkę
profesjonalizacji dyskursu internautów – w tym wypadku nieco szybciej postępującej niż w dyskursie prasowym.
Analiza rozkładów poszczególnych elementów pola semantycznego dotyczy jeszcze jednej zaobserwowanej różnicy.
W 2012 roku, w dyskursie internautów, kolejną acz niewielką dominantę stanowiły neutralnie nacechowane wyrażenia
dotyczące działań/oddziaływań prawa autorskiego – 1,5% ogółu pola semantycznego, a w 2013 roku dominantą tą stało
się 5,9% wyrażeń negatywnie nacechowanych. Wydaje się zatem, iż minimalnie szybciej radykalizuje się stosunek do
działania prawa autorskiego wśród internautów, co zresztą potwierdzałoby zdroworozsądkowe, wręcz stereotypowe
oczekiwania.
Ze względu na fakt, iż nadawcy w obu dyskursach determinowani są innymi motywacjami: dziennikarze MUSZĄ

pisać o tym co się dzieje w życiu publicznym; internauci MOGĄ – jeśli akurat dany problem ich zajmuje
podejmować dyskusję – interpretacja podobieństw w obu polach nie może opierać się na tych samych przesłankach.
Wydaje się zatem, iż trafiliśmy tutaj raczej na pewne OGÓLNE CECHY DYSKURSU PUBLICZNEGO w Polsce,
które wyraziście się zamanifestowały na przykładzie dyskursu o prawie autorskim. Być może wytłumaczeniem tego
zjawiska jest proces RYTUALIZACJI dyskursu, o którym redaktorzy cytowanego już wcześniej tomu o „Rytualnym
Chaosie...” piszą: „W ten sposób publicznej wagi nabiera nie tyle to, co się mówi, lecz sam fakt, że się coś po raz kolejny
powtarza, zaś informacją staje się zaznaczenie obecności na scenie, prezentowana jako cnota niezmienność stanowiska, a
tym samym niemożność osiągnięcia ugody”16.

16 M. Czyżewski, S. Kowalski, A. Piotrowski, op. cit., s. 35; por. też uwagi Pawła Tomanka o konieczności „oczyszczenia” prób z powtórzeń.

Wykres 15. Ogólna struktura pola semantycznego dyskursu INTERNETOWEGO o <prawie autorskim > w 2012 roku, w lb (N=4.369).

Źródło: Barbara Fatyga, opracowanie własne.

Wykres 16. Ogólna struktura pola semantycznego dyskursu INTERNETOWEGO o <prawie autorskim > w 2013 roku, w lb (N=3.259 ).
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Źródło: Mariusz Piotrowski, Piotr Michalski, opracowanie własne.
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Poniższa prezentacja dalszych, ogólnie ujętych wyników badania prowadzona jest także równolegle: poprzez
porównania poszczególnych sieci i w odniesieniu do obu badanych lat. Na wykresach 17, 18, 19 i 20 przedstawione zostały
dominujące w obu dyskursach sieci ASOCJACJI.
Wykres 17. Sieć ASOCJACJI (N=8.690) w dyskursie PRASOWYM w Wykres 18. Sieć ASOCJACJI
2012 roku, w lb.
INTERNETOWYM w 2012 roku, w lb.

Źródło: Barbara Fatyga, opracowanie własne.
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w
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Wykres 19. Sieć ASOCJACJI (N=7.773) w dyskursie PRASOWYM w 2013 Wykres 20. Sieć ASOCJACJI (N=2.334) w dyskursie INTERNETOWYM w
roku, w lb.

2013 roku, w lb.
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Źródło: Mariusz Piotrowski, Piotr Michalski, opracowanie własne.

W sieciach ASOCJACJI, najliczniejszych i nadających – jak było widać wyżej – ton polom semantycznym dyskursu o
prawie autorskim opisane wyżej prawidłowości muszą się powtarzać. <Prawo autorskie> kojarzy się w tym dyskursie
przede wszystkim NEUTRALNIE (w roku 2012 odpowiednio dla prasy 73,2% tej sieci i dla internetu 70,0%, a w roku
2013 odpowiednio dla prasy 78,1%; dla internetu – 80,4%). Asocjacje NEGATYWNE (w roku 2012 wynosiły
odpowiednio: dla prasy - 14,4%; dla internetu nieznacznie więcej - 18,5%, a w roku 2013 dla prasy – 12,4% i dla
internetu – 12,3%). Te odsetki zatem spadły, relatywnie najbardziej w odniesieniu do dyskursu internautów ( 6,2%).

Asocjacji AMBIWALENTNYCH w roku 2012 było odpowiednio dla prasy 7,4% i dla internetu praktycznie tyle samo –
7,0%, a w roku 2013 dla prasy 5,6%; dla internetu – 6,9%. Trudno tu na razie mówić o spadku ambiwalencji. Asocjacje
POZYTYWNE były tu najrzadsze (w roku 2012 stanowiły zaledwie, dla prasy – 2,2%; dla internetu – 4,5% tej sieci, a w
roku 2013 dla prasy i internetu tak samo – 3,9%).
Ciekawe, iż struktura nacechowań emocjonalnych następnych, pod względem liczebności składających się na nie
wyrażeń, sieci czyli EKWIWALENTÓW zobrazowana na wykresach 21, 22, 23 i 24 w swym kształcie powtarza, acz
oczywiście w mniejszej skali, zrekonstruowany model nacechowania asocjacji. Akcenty nacechowań wyrażane procentowo
są tu wyrazistsze niż w poprzedniej sieci. Odpowiednio ekwiwalentów NEUTRALNYCH było w roku 2012, w dyskursie
prasowym 86,4%, a w dyskursie internetowym aż 92,3%; w roku 2013 dla prasy odsetek wyniósł jeszcze więcej – 96,8%,
dla internetu się nie zmienił – 92,3%. Ekwiwalentów NEGATYWNYCH było zdecydowanie mniej, a w kolejnym roku ich
odsetek spadł: w roku 2012 odpowiednio dla prasy było ich 7,6%; dla internetu – 4,9%, a w 2013 roku dla prasy – 1,7% i
dla internetu – 1,5%. Ekwiwalentów AMBIWALENTNYCH w roku 2012 było odpowiednio dla prasy 3,7%, a dla
internetu 2,6%; w roku 2013 zaś dla prasy 0,9% i dla internetu 1,7%. Ekwiwalentów POZYTYWNYCH odpowiednio dla
prasy było w 2012 roku 2,4%, a dla internetu – 0,3%, w 2013 roku dla prasy – 0,6% i dla internetu – 0,3%, a zatem
praktycznie NIE występowały one w dyskursie internetowym. Świadczy to o stosunkowo dużej koherencji pomiędzy
sieciami asocjacji i ekwiwalentów w badanych polach: dziennikarze zarówno mieli nijakie jeśli idzie o temperaturę
emocjonalną skojarzenia z <prawem autorskim>, jak i nie starali się by je jakoś specjalnie barwnie (odwołując się do
emocji) nazywać przy pomocy innych wyrażeń. Internauci natomiast praktycznie w ogóle nie wskazali pozytywnych

zamienników wyrażenia <prawo autorskie>, ale mieli – jak widać niewielki (i nieco większy od przedstawicieli prasy)
odsetek pozytywnych skojarzeń.
Wykres 21. Sieć EKWIWALENTÓW (N=382) w dyskursie PRASY Wykres
o prawie autorskim w 2012 roku, w lb.

Źródło: Barbara Fatyga, opracowanie własne.
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Źródło: Mariusz Piotrowski, Piotr Michalski, opracowanie własne.

Ekwiwalenty mogą być najbardziej dosadnymi i wyrazistymi emocjonalnie elementami pola semantycznego danego
wyrażenia17, tu jednak tak nie jest, co potwierdza także analiza treści tej sieci. W niniejszym raporcie możemy się jeszcze
przyjrzeć czy sieci ekwiwalentów nie różnicują się pomiędzy różnymi grupami nadawców – por. niżej kolejne rozdziały.

17 Przykładem mogą być takie np. ekwiwalenty nacechowane negatywnie: (szkodliwy) anachronizm, szajs, narzędzie (totalitarnej władzy) itd., itp.

Następna, pod względem wielkości sieć w dyskursie prasowym to OPOZYCJE 18 . Ich charakterystykę widać
dokładniej niż w obrazie całych pól na wykresach 25, 26, 27 i 28.
Wykres 25. Sieć OPOZYCJI (N=349) w dyskursie PRASY o prawie Wykres 26. Sieć OPOZYCJI (N=70) w dyskursie INTERNETOWYM o
autorskim w 2012 roku, w lb.
prawie autorskim w 2012 roku, w lb.

Źródło: Barbara Fatyga, opracowanie własne.

18 Struktura sieci internetowej pod względem liczebności składających się na nie wyrażeń jest – co widać inna, ale chciałam przede wszystkim je porównać, więc porządek
wg wielkości N-ek sieci internetowych jest tu zaburzony.

Wykres 27. Sieć OPOZYCJI (N=127) w dyskursie PRASY o prawie Wykres 28. Sieć OPOZYCJI (N=67) w dyskursie INTERNETOWYM o
autorskim w 2013 roku, w lb.

prawie autorskim w 2013 roku, w lb.
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Źródło: Mariusz Piotrowski, Piotr Michalski, opracowanie własne.

Koherencja odkryta pomiędzy sieciami asocjacji i ekwiwalentów w tym wypadku – jak widać – załamuje się, a
ogólny obraz OPOZYCJI wobec terminu <prawo autorskie> zostaje zdominowany przez nacechowania
NEGATYWNE emocjonalnie (w roku 2012 dla prasy – 47,3%19, a dla internetu – 68,5%; w roku 2013 dla prasy – 59,8%,
dla internetu – 59,7%); NEUTRALNE temperatury opozycji względem <prawa autorskiego> w tym wypadku są
zdecydowanie rzadsze, zwłaszcza dla internetu (w roku 2012 dla prasy 40,0% i dla internetu 21,4%, a w roku 2013 dla
19 Odsetki zostały tu wskazane mimo niskiej N-ki (poniżej 100) dla wygody porównywania wyników.

prasy 32,3%, dla internetu – 11,9%), AMBIWALENCJI pojawiło się tu nieco więcej (w roku 2012 dla prasy 9,7% a dla
internetu – 7,1% zaś w roku 2013 dla prasy 6,3%, dla internetu – 20,9% ). Ten ostatni wynik byłby interesujący pod
warunkiem większej liczebności całej sieci opozycji. Kategorie POZYTYWNE (w roku 2012 dla prasy 4,0% i dla internetu
2,6%, zaś w roku 2013 dla prasy – 1,6%, dla internetu – 7,5%) w dalszym ciągu okazują się mało liczebne, ale
dziennikarze używali ich odrobinę częściej niż internauci w pierwszym roku badania, zaś w drugim się to odwróciło.
Podobne do opozycji kształty struktury nacechowań mają sieci DZIAŁAŃ NA PODMIOT badanych pól
semantycznych (którym nieustająco jest tu <prawo autorskie>), ale w szczegółach pojawiają się wreszcie różnice, co widać
na wykresach 29, 30, 31 i 32. Co prawda, tu także dominantę stanowią działania NEGATYWNE wobec <prawa
autorskiego> , (w roku 2012 dla prasy 38,3% a dla internetu więcej - 47,5%; w roku 2013 dla prasy 32,2%, dla internetu –
38,5%) i utrzymuje się przewaga tego typu nacechowania w dyskursie internetowym (mimo spadku wartości odsetka w
2013 roku), a drugą liczebnie kategorią są działania NEUTRALNE wobec prawa autorskiego (w 2012 roku dla prasy –
28,5%, dla internetu – 20,2%; w 2013 roku dla prasy – 31,3%, dla internetu – 26,9%), ale te są – jak widać – bardziej
wyrównane w obu dyskursach. Bardziej zrównoważone w dyskursie prasy są wyrażenia opisujące działania
AMBIWALENTNE i POZYTYWNE ( w roku 2012 dla prasy odpowiednio ambiwalentnych zwrotów było – 17,2%, a
pozytywnych – 16,0%, zaś w roku 2013 dla prasy ambiwalentnych było 16,5%; pozytywnych – 20,0%); w dyskursie
internetowym w roku 2012 odpowiednio było to wyrażeń ambiwalentnych – 19,2%; pozytywnych – 13,1%, a w roku 2013
ambiwalentnych – 19,2%, pozytywnych – 15,4%. Mimo iż pozytywnych wyrażeń jest

tu także najmniej, to

procentowo jest ich najwięcej właśnie w sieci działań na <prawo autorskie> i to w obu dyskursach.

Wykres 29. Sieć DZIAŁAŃ NA PODMIOT pola (N=256) w Wykres 30. Sieć DZIAŁAŃ NA PODMIOT pola (N=99) w dyskursie
dyskursie PRASY o prawie autorskim w 2012 roku, w lb.
INTERNETOWYM o prawie autorskim w 2012 roku, w lb.

Źródło: Barbara Fatyga, opracowanie własne.

Wykres 31. Sieć DZIAŁAŃ NA PODMIOT pola (N=115) w dyskursie Wykres 32. Sieć DZIAŁAŃ NA PODMIOT pola (N=78) w dyskursie
PRASY o prawie autorskim w 2013 roku, w lb.

INTERNETOWYM o prawie autorskim w 2013 roku, w lb.
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Źródło: Mariusz Piotrowski, Piotr Michalski, opracowanie własne.

W badaniach metodą pola semantycznego szczególnie interesująca dla badacza społecznego jest sieć DZIAŁAŃ
PODMIOTU, gdyż z jej analizy można się dowiedzieć, co ów robi bądź jaki wpływ wywiera na życie społeczne.
Emocjonalne jakości tego wpływu i/lub oddziaływania <prawa autorskiego> zrekonstruowane dla obu badanych rodzajów
dyskursu przedstawiają wykresy 33, 34, 35 i 36. Warto na początek zauważyć, że struktura wyrażeń opisujących działanie
<prawa autorskiego> przypomina tu znów (dla roku 2012) struktury sieci asocjacji i ekwiwalentów, opisane powyżej.
Jednakże w drugim roku badania (2013) zaobserwować też można dosyć wyraziste zmiany struktur i liczebności sieci.

Wykres 33. Sieć DZIAŁAŃ PODMIOTU pola (N=186) w dyskursie Wykres 34. Sieć DZIAŁAŃ PODMIOTU pola (N=125) w dyskursie
PRASY o prawie autorskim w 2012 roku, w lb.
INTERNETOWYM o prawie autorskim w 2012 roku, w lb.

Źródło: Barbara Fatyga, opracowanie własne.

Wykres 35. Sieć DZIAŁAŃ PODMIOTU pola (N=341) w dyskursie PRASY Wykres 36. Sieć DZIAŁAŃ PODMIOTU pola (N=279) w dyskursie
o prawie autorskim w 2013 roku, w lb.
INTERNETOWYM o prawie autorskim w 2013 roku, w lb.
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Źródło: Mariusz Piotrowski, Piotr Michalski, opracowanie własne.

Warto zwrócić uwagę, na fakt, iż o swoistej BEZRADNOŚCI dziennikarzy wobec tematu <prawa autorskiego>
w 2012 roku może świadczyć, jako kolejny argument, liczebność tej sieci – jedna z najniższych w całym polu
semantycznym. Jednakże w roku 2013 liczebność tych sieci dla obu rodzajów dyskursu dość znacznie się powiększyła.
Jest to tym ciekawszy wynik, że przecież dziennikarze niejako na własnej skórze odczuwają działanie prawa autorskiego i są
jedną z tych – nielicznych w społeczeństwie grup społeczno-zawodowych, które mają z nim najwięcej do czynienia. Warto
zatem przyjrzeć się jak je opisywano: prasa w 2012 roku opisywała te działania przede wszystkim NEUTRALNIE – 40,9%;

w 2013 roku poziom neutralności jeszcze wzrósł – do 78,0%! Udział pozostałych kategorii w każdym wypadku spadł –
działań NEGATYWNYCH z 25,8% do zaledwie 8,2%, AMBIWALENTNYCH – z 19,4% do 8,8%, natomiast
POZYTYWNYCH – z 14.0% do 6,5%. Świadczy to o tym, że oddziaływanie prawa autorskiego w 2013 roku zaczęto
przedstawiać w prasie jako kwestię w dużej mierze nieproblematyczną, niebudzącą żywszych emocji, a jeżeli już, to rzadko
były to emocje jednoznacznie negatywne.
Podobne zmiany, choć w nieco mniejszym zakresie i z inaczej rozłożonymi akcentami, zaobserwowaliśmy w próbie
internetowej. Wyrażenia NEUTRALNE stanowiły w 2012 roku „zaledwie” 51,2% zakodowanych działań podmiotu,
natomiast w 2013 roku ten odsetek zwiększył się wyraźnie, do 68,8%. Odsetek wyrażeń AMBIWALENTNYCH spadł z
20,0% do 14,7%, natomiast NEGATYWNYCH – z 16,8% do 12,2%. Największy spadek dotknął jednak
POZYTYWNYCH działań podmiotu, których odsetek w 2012 roku wynosił w próbie internetowej 12,0%, a w 2013 roku –
już tylko 4,3%. Ogólna tendencja w stronę „neutralizacji” dyskursu w tym aspekcie okazała się więc wspólna dla prasy i
internetu, jednak w tym drugim wypadku udział wyrażeń nacechowanych emocjonalnie pozostał nieco wyższy, a w ich
obrębie dokonało się wyraźne przesunięcie na rzecz wyrażeń NEGATYWNYCH i AMBIWALENTNYCH kosztem
POZYTYWNYCH (inaczej niż w próbie prasowej, gdzie w 2013 te trzy temperatury rozłożyły się dużo bardziej
równomiernie). Warto też zauważyć, że w 2012 roku wizerunek prawa autorskiego w prasie był nieco bardziej negatywny
niż w internecie, ale to internauci wykazali mniejszą niż profesjonalni dziennikarze skłonność do zmiany swojego
nastawienia.
Ostatnia badana sieć to OKREŚLENIA. Przedstawiam ją na serii wykresów 37, 38, 39 i 40. W teorii literackiej
odpowiadają im epitety - środki, których istota polega na zabarwianiu emocjonalnym narracji czy też dyskursów.

Tymczasem tutaj są to bardzo małe sieci i to w obu zbadanych latach. Być może za ten stan rzeczy odpowiada techniczny
charakter stosownych tutaj wyrażeń. Pokaże to jednak dopiero analiza treści. (W wypadku dyskursu prasowego z 2012 roku
wręcz najmniejsza sieć to właśnie określenia; dla internetowego, przypomnę, były to opozycje). W roku 2013 sieci te stały
się w ogóle mikroskopijne.

Wykres 37. Sieć OKREŚLEŃ pola (N=67) w dyskursie PRASY o Wykres 38. Sieć OKREŚLEŃ pola (N=93) w
prawie autorskim w 2012 roku, w lb.
INTERNETOWYM o prawie autorskim w 2012 roku, w lb.

Źródło: Barbara Fatyga, opracowanie własne.
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Wykres 39. Sieć OKREŚLEŃ pola (N=39) w dyskursie PRASY o prawie Wykres 40. Sieć OKREŚLEŃ pola (N=43) w dyskursie INTERNETOWYM
autorskim w 2013 roku, w lb.

o prawie autorskim w 2013 roku, w lb.
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Źródło: Mariusz Piotrowski, Piotr Michalski, opracowanie własne.

Sieć OKREŚLEŃ – co ciekawe – w dyskursie prasowym z roku 2012 powtarza model struktury odtworzony dla opozycji i
działań na podmiot, zaś w dyskursie internetowym model struktury odtworzony dla asocjacji i ekwiwalentów. Wynik ten w
roku 2013 w odniesieniu do prasy ulega zmianie. Dla porównania: procentowo te niewielkie liczbowo wyniki kształtują się
następująco: w dyskursie prasowym z 2012 roku określenia NEGATYWNE to 44,8% całości sieci, w dyskursie
internetowym – 23,7%; w roku 2013 w dyskursie prasowym odpowiednio pojawiło się określeń NEGATYWNYCH –
30,8%, a w internecie tylko 4,7%. Określenia NEUTRALNE stanowiły w roku 2012 odpowiednio: w prasie – 26,9% i w
internecie – 66,7%, a w roku 2013 w prasie – 64,1%, w internecie – 81,4%. Określenia AMBIWALENTNE to w roku

2012 odpowiednio: dla prasy – 13,4%, dla internetu – 7,5%; w roku 2013 dla prasy – 2,6%), dla internetu – 11,6%.
POZYTYWNE określenia <prawa autorskiego> to w 2012 dla prasy – 14,9%, dla internetu – 2,2%; w roku 2013 dla prasy
– 2,6%, dla internetu – 2,3%. Szkoda, iż materiał z ostatniej zbadanej sieci jest tak niewielki, bowiem różnice wyglądają
ciekawie i są stosunkowo duże. Dziennikarze okazali się tu zdecydowanie bardziej niechętni wobec przymiotów i/lub
właściwości <prawa autorskiego> niż internauci; ich język w tej sieci wskazywał na większą polaryzację emocjonalną
i zarazem większą ambiwalencję niż miało to miejsce w wypadku internautów.
WNIOSKI
1) Przede wszystkim zaskakujący jest fakt, że dyskursy prasowy i internetowy o prawie autorskim prawie się nie różniły i to
wydawałoby się w wymarzonej przez badacza sytuacji tematu nagłośnionego przez media, angażującego do wypowiadania
opinii i sądów, przynajmniej w roku 2012. Co więcej wydaje się interesujące, iż wynik taki pojawił się w sytuacji, w której
samym debatom towarzyszyły protesty w postaci demonstracji ulicznych i innych wydarzeń, bardziej zakorzenione przecież
w realności niż wypowiedzi w mediach. Interesujące i do dokładniejszego zbadania wydają się też wyniki, które mogą
świadczyć, że dyskurs prasowy szybciej się radykalizuje (pokazało się to w kilku, nie we wszystkich, zbadanych sieciach)
niż dyskurs internautów.
2) Dyskurs prasowy oglądany jako całość można na podstawie uzyskanych wyników opisywać jako MAŁO
PROFESJONALNY i ASEKURACYJNY. Jakkolwiek może on podlegać zmianom, jednakże dwa lata nie pozwalają
jeszcze, co oczywiste, mówić o trendzie. W szczególności warto chyba śledzić proces edukowania się dziennikarzy w

problematyce prawa autorskiego oraz sprawdzać czy wyższe kompetencje nie są aby powiązane z większą niechęcią wobec
tego przedmiotu.
3) Dyskurs internetowy natomiast okazał się znacznie bardziej spokojny, by nie rzec uczesany, niż można byłoby się
spodziewać. (Aczkolwiek autorka niniejszych słów brała udział w kilku debatach na żywo poświęconych prawu autorskiemu
w styczniu i lutym 2012 roku i była świadkiem wysokiego poziomu kultury dyskusji, reprezentowanego przez
przeciwników i krytyków ACTA oraz ich profesjonalnego przygotowania.
4) Poza neutralnością, w obu typach dyskursu pojawiło się jednak przede wszystkim NEGATYWNE nacechowanie
wyrażeń używanych w komunikacji. Co ciekawe, im wyraźniej sieci w polach semantycznych dyskursu były NEUTRALNE
i NEGATYWNE, TYM MNIEJ w nich było procentowo AMBIWALENCJI, która towarzyszyła wzrostowi
POZYTYWNEGO nacechowania w poszczególnych sieciach, a zatem i w dyskursach.

Bogna Kietlińska

STRUKTURA POLA SEMANTYCZNEGO DYKURSU O PRAWIE AUTORSKIM W TYGODNIKACH OPINII W
LATACH 2012 I 2013
Charakterystykę struktury pola semantycznego dyskursu o prawie autorskim w tygodnikach opinii należy zacząć od tego, że
w roku 2013 liczba wyrażeń w tym polu była niemal identyczna jak liczba wyrażeń w analogicznym polu w roku 2012.
Podobny jest także rozkład temperatur emocjonalnych obu tych pól, a także ich struktury, aczkolwiek wyraźne są w nich
niewielkie różnice, którym warto bliżej się przyjrzeć. W roku 2012 1.871 wyrażeń miało temperaturę NEUTRALNĄ.
Zdecydowanie mniej, bo 475 wyrażeń to wyrażenia nacechowane NEGATYWNIE, a kolejne 274 wyrażenia to te o
temperaturze AMBIWALENTNEJ. Wyrażenia POZYTYWNE to 166 wyrażeń. W roku 2013 także dominowały wyrażenia
NEUTRALNE, ale były one liczniejsze niż w roku poprzednim. Mniej było wyrażeń nacechowanych NEGATYWNIE (416
wyrażeń). Kolejne 213 wyrażeń to te o temperaturze AMBIWALENTNEJ i 128 POZYTYWNYCH. W roku 2013 w
stosunku do roku poprzedniego wzrosła zatem liczba wyrażeń NEUTRALNYCH i jednocześnie nieznacznie zmalała liczba
pozostałych wyrażeń. Może to wynikać z tego, że w roku 2013 już znacznie mniej pisano o kontrowersyjnej umowie ACTA,
choć sama tendencja w sposobie pisania o prawie autorskim z roku 2012 została zachowana.
W gorącym okresie, jakim był rok 2012, jeśli chodzi o dyskusję na temat prawa autorskiego i kontrowersje wokół
ACTA, taki wynik analiz zaskakuje. Można wnioskować, że autorzy artykułów zamieszczanych w tygodnikach opinii
zachowywali dużą ostrożność w formułowaniu sądów. Przejawiało się to przede wszystkim w stosowaniu asekuracyjnego
języka, pozbawionego dosadnych, mocno nacechowanych emocjonalnie sformułowań. Jeżeli już takie się pojawiały, to

najpewniej były one cytatami bądź wypowiedziami osób, z którymi prowadzono na dany temat rozmowę, a nie opiniami
samych autorów tekstów. Ciekawe są przyczyny tak małego wkładu dziennikarzy w formułowanie - nomen omen - opinii na
temat prawa autorskiego, zwłaszcza, że stanowią oni grupę zawodową, jak pisaliśmy wcześniej, mocno uzależnioną od
przepisów tego prawa. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być kilka. Po pierwsze, może to wynikać z obaw przed
zdecydowanym opowiadaniem się po którejś stronie, co jednak oznaczałoby zmierzch dziennikarstwa opiniotwórczego, a
przecież taka misja teoretycznie przyświeca przede wszystkim tygodnikom opinii. Po drugie, może to być związane z pewną
językową manierą, zgodnie z którą używa się języka oszczędnego i mało wyrazistego. Po trzecie, może to wreszcie wynikać
z pewnej niechęci wobec podejmowania tego właśnie tematu, co jednak oznaczałoby, że dziennikarze unikają tematów
istotnych dla nich samych. Każda z wymienionych hipotez rzuca dość pesymistyczne światło na obraz polskiego
dziennikarstwa.
Także w roku 2013 autorzy artykułów zamieszczanych w tygodnikach opinii zachowywali dużą ostrożność w formułowaniu
sądów. Autorzy byli powściągliwi w wyrażaniu zdecydowanych opinii a stosowany przez nich język był mało wyrazisty, a
zatem właśnie NEUTRALNY. Taki stan rzeczy może wynikać nie tylko z niechęci autorów do opowiadania się po którejś
stronie, ale także z tego, że prawo autorskie nie stanowiło tematu samo w sobie i pojawiało się tylko pomocniczo, np.
poprzez zaznaczenie kto ma prawa autorskie do danego utworu.

Wykres 41. Całkowity obraz nacechowania emocjonalnego dyskursu o Wykres 42. Całkowity obraz nacechowania emocjonalnego dyskursu o
prawie autorskim w TYGODNIKACH OPINII (N=2.786 wyrażeń) w prawie autorskim w TYGODNIKACH OPINII (N=2.811 wyrażeń) w
2013 roku
2012 roku
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14,8%
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ambiwalentne
neutralne
73,1%

Źródło: Bogna Kietlińska, opracowanie własne.
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Wykres 43. Ogólna struktura pola semantycznego w dyskursie o prawie autorskim w TYGODNIKACH OPINII (N=2.786) w 2012 roku, w lb.

Źródło: Bogna Kietlińska, opracowanie własne.

Wykres 44. Ogólna struktura pola semantycznego w dyskursie o prawie autorskim w TYGODNIKACH OPINII (N=2.811) w 2013 roku, w lb.
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Źródło: Bogna Kietlińska, opracowanie własne.
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Na wykresach 43 i 44 zostały przedstawione liczebności wszystkich wyrażeń z podziałem na typ sieci oraz temperaturę
emocjonalną dla roku 2012 i następnie 2013. W roku 2013 zdecydowanie najbardziej rozbudowana jest sieć ASOCJACJI.
W stosunku do roku poprzedniego występuje w niej więcej o 197 wyrażeń NEUTRALNYCH i o 53 mniej wyrażeń
AMBIWALENTNYCH. Drugą, ale znacznie już skromniejszą siecią jest sieć EKWIWALENTÓW. Jest ona tylko o 3
wyrażenia mniejsza niż w roku poprzednim i występuje w niej mniej wyrażeń NEGATYWNYCH (w roku 2013 – 4, a w
roku 2012 – 17). Znaczna różnica w stosunku do roku 2012 widoczna jest w sieci OPOZYCJI. Choć sam jej rozkład jest w
obu przypadkach analogiczny, to w roku 2013 jest ona o 79 wyrażeń mniejsza od tej dla roku 2012. Ponadto w roku 2013 w
stosunku do roku poprzedniego, odwrócona jest kolejność sieci DZIAŁAŃ PODMIOTU i DZIAŁAŃ NA PODMIOT. W
roku 2012 więcej było DZIAŁAŃ NA PODMIOT, natomiast w roku 2013 większą siecią jest ta dotycząca DZIAŁAŃ
PODMIOTU

Wykres 45. Sieć ASOCJACJI w dyskursie o prawie autorskim w Wykres 46. Sieć ASOCJACJI w dyskursie o prawie autorskim w
TYGODNIKACH OPINII (N=2.421) w 2012 roku, w lb.
TYGODNIKACH OPINII (N=2.551) w 2013 roku, w lb.
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Źródło: Bogna Kietlińska, opracowanie własne.

W obu latach sieć ASOCJACJI to najbardziej rozbudowana sieć w polu semantycznym <prawa autorskiego> w tygodnikach
opinii. Jednocześnie sieć tę charakteryzuje duża dysproporcja pomiędzy liczbą asocjacji NEUTRALNYCH (kolejno dla
2012 i 2013 roku 70% i 74,4% wszystkich wyrażeń w sieci) a pozostałymi typami asocjacji. Najrzadziej występowały tu
asocjacje POZYTYWNE (5% i 4,4%). W roku 2012 asocjacje NEGATYWNE i AMBIWALENTNE to w sumie 25%
wyrażeń w tej sieci, a w roku 2013 nieco mniej (21,2%). Sieć ASOCJACJI narzuca ton i charakteryzuje całe pole

semantyczne <prawa autorskiego> w tygodnikach opinii, które, jak już zostało wskazane powyżej, można opisać jako
NEUTRALNE z niewielkim zabarwieniem NEGATYWNYM.
W roku 2012 ASOCJACJE NEUTRALNE koncentrują się przede wszystkim wokół wątków PRAWNYCH, w tym
związanych z PRAWODAWSTWEM, a także wokół kategorii RZECZOWE. Chodzi tu o takie wytwory, które nie zostały
jasno określone jako CYFROWE bądź ANALOGOWE (np.: film). Ponadto dużo miejsca poświęca się AKTOROM
dyskursu o prawie autorskim, ale takim, którzy nie zostali doprecyzowani. W roku 2013 dyskurs ten wyglądał nieco inaczej.
Znacznie rzadziej pojawiały się odwołania PRAWNE, za to bardzo często odnoszono się do AKTORÓW dyskursu, z
wyraźnym podziałem na ich typy (np. AKTORZY SERWISY, AKTORZY POLITYCZNI KRAJOWI i GLOBALNI.
Często odnoszono się także do kategorii RZECZOWE, ale tym razem już z wyraźnym podziałem na WYTWORY
CYFROWE i ANALOGOWE. Wśród ASOCJACJI NEGATYWNYCH w 2012 roku dominowały związane z PRAWEM, a
przede wszystkim z NARUSZANIEM PORZĄDKU PRAWNEGO oraz z ELEMENTAMI SYSTEMU PRAWNEGO. W
roku 2013 tematyka tych asocjacji nieco się zmienia. Przede wszystkim pojawiają się odniesienia mocno negatywnie
nacechowane emocjonalnie ale jednocześnie nie stanowiące wyraźniej oceny prawa autorskiego. Ponadto, podobnie jak w
roku poprzednim, liczne były asocjacje dotyczące NARUSZANIA PORZĄDKU PRAWNEGO, ale także samych
NARUSZYCIELI.

Wykres 47 Sieć EKWIWALENTÓW w dyskursie o prawie autorskim Wykres 48 Sieć EKWIWALENTÓW w dyskursie o prawie autorskim
w TYGODNIKACH OPINII (N=117) w 2012 roku, w lb.

w TYGODNIKACH OPINII (N=114) w 2013 roku, w lb.
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Źródło: Bogna Kietlińska, opracowanie własne.

Sieć EKWIWALENTÓW w obu latach powtarza strukturę sieci ASOCJACJI i podobnie jak ona jest zdominowana przez
wyrażenia NEUTRALNE. W roku 2013 w stosunku do roku poprzedniego mniej było wyrażeń NEGATYWNYCH.
Pozostałe temperatury w roku 2012 jak i 2013 były reprezentowane jedynie śladowo. Sieć EKWIWALENTÓW, podobnie
jak sieć ASOCJACJI, można zatem określić jako NEUTRALNĄ z przesunięciem w stronę temperatury NEGATYWNEJ.

Stosowane przez dziennikarzy zamienniki dla wyrażenia <prawo autorskie> niemalże całkowicie pozbawione były
emocjonalnej wyrazistości.
Analiza treści poszczególnych EKWIWALENTÓW wyraźnie wykazała, że zarówno w roku 2012 jak i 2013 należały
one niemal wyłącznie do kategorii PRAWNE. Oznacza to, że wyrażenie <prawo autorskie> zastępowano skrótowo słowem
<prawo>. Właśnie dlatego ekwiwalenty cechowała tak duża NEUTRALNOŚĆ, dodatkowo wzmacniana jedynie
jednostkowym występowaniem OKREŚLEŃ.
Wykres 49. Sieć OPOZYCJI w dyskursie o prawie autorskim w Wykres 50. Sieć OPOZYCJI w dyskursie o prawie autorskim w
TYGODNIKACH OPINII (N=119) w 2012 roku, w lb.
TYGODNIKACH OPINII (N=40) w 2013 roku, w lb.
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Źródło: Bogna Kietlińska, opracowanie własne.
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Struktura sieci OPOZYCJI dla obu lat odbiega kształtem od struktur sieci ASOCJACJI i sieci EKWIWALENTÓW. W sieci
tej przeważają opozycje NEGATYWNE (48% dla roku 2012 i 50% dla roku 2013), następnie opozycje NEUTRALNE (33%
i odpowiednio 25%). Tu również zdecydowanie najmniej (dla obu lat po 5%) pojawiło się wyrażeń nacechowanych
POZYTYWNIE.
Zarówno w roku 2012 jak i 2013 pod opozycjami kryły się przede wszystkim wyrażenia związane z PIRACTWEM,
KRADZIEŻĄ i NARUSZENIEM PORZĄDKU PRAWNEGO. Co ciekawe śladowe OPOZYCJE POZYTYWNE, także
dotyczyły PIRACTWA. Były to nieliczne przykłady, kiedy takie działania oceniano pozytywnie.
Wykres 51. Sieć DZIAŁAŃ NA PODMIOT w dyskursie o prawie Wykres 52. Sieć DZIAŁAŃ NA PODMIOT w dyskursie o prawie
autorskim w TYGODNIKACH OPINII (N=39) w 2013 roku, w lb.
autorskim w TYGODNIKACH OPINII (N=64) w 2012 roku, w lb.
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Struktura sieci DZIAŁAŃ NA PODMIOT w obu latach znacznie się różni. W roku 2012 sieć ta jest blisko o połowę
mniejsza od sieci OPOZYCJI i stanowi jedynie 2% całego pola semantycznego <prawa autorskiego> w tygodnikach opinii.
W roku kolejnym jest ona nieznacznie mniejsza i stanowi 1,4% tego pola. Mimo różnego kształtu w obu latach sieć
DZIAŁAŃ NA PODMIOT jest znacznie mniej zróżnicowana pod względem liczebności poszczególnych typów wyrażeń. W
roku 2012 nieznacznie dominują wyrażenia NEGATYWNE (34%) a najmniej jest wyrażeń AMBIWALENTNYCH
(20,3%). W roku kolejnym porządek ten odwraca się i najwięcej jest wyrażeń AMBIWALENTNYCH (28,2%), a najmniej
NEGATYWNYCH (17,9%). Mała liczebność tej sieci w obu latach może świadczyć o tym, że dziennikarze w tygodnikach
opinii bardzo rzadko pisali o działaniach jakie można i/lub należy podejmować względem <prawa autorskiego> bądź nie
robili tego wprost.
W roku 2012 przeważały DZIAŁANIA NA PODMIOT NEGATYWNE, z czego znaczna większość odnosiła się do
NARUSZANIA PRAWA AUTORSKIEGO. W roku 2013 struktura sieci była mniej zróżnicowana i przeważające w niej
wyrażenia NEUTRALNE dotyczyły przede wszystkim ZMIANY obecnej postaci prawa autorskiego, przy czym kierunek tej
zmiany mógł być różny – od LIBERALIZACJI po ZAOSTRZENIE. Rozmiar tej sieci jest jednak na tyle niewielki, że
jedynie minimalnie wpływa ona na dyskurs o prawie autorskim w całości.
Sieć DZIAŁAŃ PODMIOTU w roku 2012 stanowi jedynie 2,1% wszystkich wyrażeń w polu semantycznym <prawa
autorskiego> w tygodnikach opinii i analogicznie, bo 2% w roku 2013. W sieci tej dla obu lat dominują wyrażenia
NEUTRALNE, przy czym w roku 2013 wystąpiło ich więcej niż w roku poprzednim. Drugim co do liczebności zbiorem są
wyrażenia NEGATYWNE. Dziennikarze jedynie symbolicznie stosowali formy czasownikowe (lub podobne) oznaczające

działanie <prawa autorskiego>. Można na tej podstawie postawić tezę, że mimo wyraźnej obecności prawa autorskiego w
tygodnikach opinii, trudno jest opisać jego oddziaływanie. Najpewniej wynika to z wykorzystywanych przez dziennikarzy
formatów językowych a także z tego, że prawo autorskie pojawiało się „obok” innych tematów.
Wykres 53. Sieć DZIAŁAŃ PODMIOTU w dyskursie o prawie Wykres 54. Sieć DZIAŁAŃ PODMIOTU w dyskursie o prawie
autorskim w TYGODNIKACH OPINII (N=46) w 2012 roku, w lb.
autorskim w TYGODNIKACH OPINII (N=56) w 2013 roku, w lb.
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Źródło: Bogna Kietlińska, opracowanie własne.

Sieć OKREŚLEŃ dla obu lat jest siecią najmniej liczną i mało zróżnicowaną. W roku 2012 i 2013 najwięcej było
OKREŚLEŃ NEGATYWNYCH, a najmniej AMBIWALENTNYCH (przy czym w 2013 roku wystąpiły tylko śladowo).
Rolą OKREŚLEŃ, a zatem przymiotników i przysłówków, jak pisaliśmy wcześniej, jest nadawanie obiektom wypowiedzi
wyrazistych charakterystyk. Wobec tego wypowiedzi pozbawione tych elementów językowych pozostają w istocie

niedookreślone. Dziennikarze w tygodnikach opinii, w badanym przez nas okresie, właśnie w ten mało wyrazisty sposób
pisali o prawie autorskim bądź związanych z nim zagadnieniach. Potwierdza to zatem także tezę o małym emocjonalnym
zaangażowaniu wszystkich prasowych i internetowych uczestników dyskursu o prawie autorskim w tematy z tym prawem
związane.
Wykres 55. Sieć OKREŚLEŃ w dyskursie o prawie autorskim w Wykres 56. Sieć OKREŚLEŃ w dyskursie o prawie autorskim w
TYGODNIKACH OPINII (N=19) w 2012 roku, w lb.
TYGODNIKACH OPINII (N=11) w 2013 roku, w lb.
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Źródło: Bogna Kietlińska, opracowanie własne.
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Bogna Kietlińska
Piotr Michalski

STRUKTURA POLA SEMANTYCZNEGO DYSKURSU O PRAWIE AUTORSKIM W PRASIE FACHOWEJ W
LATACH 2012 I 2013
Liczba wyrażeń w polu semantycznym dyskursu o prawie autorskim w prasie fachowej (N=2.005) w 2013 roku w
porównaniu z rokiem 2012 jest istotnie mniejsza – wtedy składała się z N=2.959 wyrażeń. Prasa fachowa, jak sama nazwa
wskazuje, powinna charakteryzować się profesjonalnym podejściem do omawianego zagadnienia. Można było zatem
oczekiwać, że nacechowanie emocjonalne prezentowanych w niej treści będzie zdecydowanie NEUTRALNE. Zgodnie z
przypuszczeniem w roku 2012, 2.083 z N=2.959 wyrażeń dotyczących <prawa autorskiego> charakteryzowało się
NEUTRALNĄ temperaturą emocjonalną. Kolejnymi, pod względem liczebności kategoriami, były wyrażenia
NEGATYWNE (581), AMBIWALENTNE (169) i POZYTYWNE (126). Analogicznie było w roku kolejnym. Tutaj także
najczęściej pojawiały się temperatury NEUTRALNE (N=1.642), a następnie NEGATYWNE (N=192), AMBIWALENTNE
(N=89) i POZYTYWNE (N=82). W znaczący sposób zmieniła się jednak struktura nacechowania emocjonalnego. Okazało
się, że w 2013 roku, artykuły o prawie autorskim cechowała większa neutralność niż w roku 2012. W porównaniu z rokiem
poprzednim, procent wyrażeń NEUTRALNYCH wzrósł o 12%. Ponadto, można zaobserwować spadek nacechowań
NEGATYWNYCH (o 10%) oraz AMBIWALENTNYCH (o 2%). Zmiany te można tłumaczyć odejściem od tematu
kontrowersyjnej umowy ACTA, która wzbudzała wiele emocji w opinii publicznej.

Wykres 57. Całkowity obraz nacechowania emocjonalnego dyskursu o Wykres 58. Całkowity obraz nacechowania emocjonalnego dyskursu
prawie autorskim w CZASOPISMACH FACHOWYCH (N=2.959) w o prawie autorskim w CZASOPISMACH FACHOWYCH (N=2.005)
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Źródło: Piotr Michalski, opracowanie własne.
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Wykres 59. Ogólna struktura pola semantycznego dyskursu o prawie autorskim w CZASOPISMACH FACHOWYCH (N=2.959) w 2012 roku

Źródło: Piotr Michalski, opracowanie własne.

Wykres 60. Ogólna struktura pola semantycznego dyskursu o prawie autorskim w CZASOPISMACH FACHOWYCH (N=2.005) w 2013 roku
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Źródło: Piotr Michalski, opracowanie własne.
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Zarówno w roku 2012 jak i 2013 dyskurs o prawie autorskim w CZASOPISMACH FACHOWYCH zdominowały
ASOCJACJE (88,4% i 81,3% wszystkich wyrażeń), z których 72,5% i kolejno 81,5% stanowiły ASOCJACJE
NEUTRALNE. Pozostałe kategorie wyrażeń były reprezentowane bardzo nielicznie. Istnieją dwie możliwe drogi
interpretacji tego wyniku. Pierwsza z nich opiera się na przekonaniu autorów artykułów w prasie fachowej o dużej wiedzy
czytelników danego pisma. Mogło to spowodować przedstawianie tematów luźno związanych z ogólnie znaną kwestią
prawa autorskiego. Drugi potencjalny powód zdominowania dyskursu przez ASOCJACJE wynika z różnorodności
tematycznej pism tworzących opisywaną kategorię. Trudno w końcu oczekiwać, że np. w piśmie poświęconym podatkom
znajdziemy rzetelną analizę przepisów prawa autorskiego przedstawianą w innym kontekście niż wypełnianie PIT.
Warto tu także nadmienić, że najciekawszą zmianą w porównaniu z rokiem 2012 jest spadek liczebności sieci ASOCJACJI
o nieco ponad 7%. Procesowi temu towarzyszy wzrost liczby EKWIWALENTÓW oraz DZIAŁAŃ PODMIOTU.

Wykres 61. Sieć ASOCJACJI w dyskursie o prawie autorskim w Wykres 62. Sieć ASOCJACJI w dyskursie o prawie autorskim w
CZASOPISMACH FACHOWYCH (N=2.615) w 2012 roku, w lb.
CZASOPISMACH FACHOWYCH (N=1.631) w 2013 roku, w lb.
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Źródło: Piotr Michalski, opracowanie własne.

Przedstawione na powyższych wykresach sieci są znów wyraźnie zdominowane przez ASOCJACJE NEUTRALNE (72,5%
dla roku 2012 i 81,5% dla roku 2013). Kolejną pod względem liczebności kategorię stanowią wyrażenia NEGATYWNE
(17,7% i odpowiednio 9,6%). Znacznie rzadziej pojawiły się w analizowanej prasie fachowej nacechowania
AMBIWALENTNE (5,4% i 4,5%) i POZYTYWNE (4,2% i 4,5%). Autorzy badanych tekstów wykazywali się zatem
PROFESJONALIZMEM używając przede wszystkim ASOCJACJI NEUTRALNYCH związanych z <prawem autorskim>.
Oznacza to, że w pisanych przez nich artykułach próżno szukać prywatnych opinii ,,fachowców” na temat analizowanego

zagadnienia. Warto przy tym jednak zaznaczyć, że niemal co piąte wyrażenie było nacechowane NEGATYWNIE, a zatem
wyraźny jest tu odcień niechęci w stosunku do kwestii związanych z prawem autorskim. Ponadto, można mówić o wzroście
nasilenia tej cechy dziennikarzy, ponieważ, w porównaniu z rokiem 2012, w roku kolejnym wystąpił spadek liczby
nacechowań negatywnych na rzecz wyrażeń neutralnych.
ASOCJACJE NEUTRALNE w roku 2012 należały przede wszystkim do kategorii AKTORZY (niedookreśleni, a
zatem tacy których trudno było skategoryzować oraz polityczni krajowi). W roku 2013 kategoria ta także była mocno
widoczna (zwłaszcza SERWISY), niemniej jednak znacznie częściej odniesienia dotyczyły AUTORÓW treści objętych
prawem autorskim oraz WYTWÓRÓW CYFROWYCH i ANALOGOWYCH. W obu jednak latach ASOCJACJE
skoncentrowane były przede wszystkim wokół podmiotów.
ASOCJACJE NEGATYWNE w roku 2012 skoncentrowane były wokół kategorii NARUSZENIE PORZĄDKU
PRAWNEGO. Wyraźne były także odwołania do ELEMENTÓW SYSTEMU PRAWNEGO. Obie te kategorie w logiczny
sposób się łączą. Naruszenie porządku prawnego wymaga bowiem zastosowania pewnych narzędzi systemu prawnego. W
roku kolejnym wątek NARUSZENIA prawa był również mocno obecny, przy czym w równej mierze dotyczył on samych
NARUSZYCIELI, a zatem podmiotów, które dopuściły się nadużycia prawa. Ponadto pojawiło się tu wiele wyrażeń o
silnym nacechowaniu emocjonalnym i jednocześnie oceniającym (kategoria OCENA), związanych z problemem prawa
autorskiego.

Wykres 63. Sieć EKWIWALENTÓW w dyskursie o prawie autorskim Wykres 64. Sieć EKWIWALENTÓW w dyskursie o prawie autorskim
w CZASOPISMACH FACHOWYCH (N=100) w 2012 roku, w lb.
w CZASOPISMACH FACHOWYCH (N=156) w 2013 roku, w lb.
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W obu latach sieć EKWIWALENTÓW została wyraźnie zdominowana przez wyrażenia NEUTRALNE. Pozostałe typy
temperatur reprezentowane są śladowo (jak w roku 2012) lub wcale (brak EKIWALENTÓW AMBIWALENTNYCH I
POZYTYWNYCH w roku 2013). W roku 2013 można zaobserwować dwie podstawowe zmiany w porównaniu z rokiem
2012. Po pierwsze, nastąpił znaczący wzrost nacechowań NEUTRALNYCH – w poprzednio analizowanym okresie

temperatury te stanowiły 87% a w roku 2013 już 96,8%. Ponadto, liczba wyrażeń tworzących tę sieć była większa o ponad
50%.
Tak znaczna przewaga EKWIWALENTÓW NEUTRALNYCH wynika stąd, że autorzy używali jako synonimu
prawa autorskiego wyrazu <prawo> bądź też powoływali się na konkretne ustawy (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.). Po pierwsze wynika to z dość ograniczonego i bardzo sprecyzowanego zasobu terminów
prawnych a po drugie świadczy o PROFESJONALIŹMIE nadawców treści, którzy stronili od stosowania wyrażeń
nacechowanych emocjonalnie.
Wykres 65. Sieć OPOZYCJI w dyskursie o prawie autorskim w
CZASOPISMACH FACHOWYCH (N=95) w 2012 roku, w lb

Wykres 66. Sieć OPOZYCJI w dyskursie o prawie autorskim w
CZASOPISMACH FACHOWYCH (N=37) w 2013 roku, w lb.
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Struktura sieci OPOZYCJI w latach 2012 i 2013 charakteryzuje się dominacją nacechowań NEGATYWNYCH (57% w
roku 2012 i 54,1% w roku 2013). W roku 2012 mniej liczne okazały się nacechowania NEUTRALNE (39%), a OPOZYCJE
AMBIWALENTNE i POZYTYWNE wystąpiły w analizowanej sieci po 2 razy. W roku 2013 resztę pola semantycznego
tworzą wyłącznie wyrażenia NEUTRALNE (45,9%). PROFESJONALIZM, zaobserwowany w opisanych wyżej strukturach
nacechowań EKWIWALENTÓW i ASOCJACJI, został w analizowanej sieci osłabiony ze względu na przewagę wyrażeń
NEGATYWNYCH. Warto wspomnieć w tym kontekście, że część z analizowanych pism stanowią tytuły z branży
komputerowej, która co roku odnotowuje milionowe straty w wyniku nielegalnego kopiowania plików. Nic więc dziwnego,
że autorzy zatrudnieni przez te firmy w NEGATYWNY sposób odnosili się do nieprzestrzegania praw autorskich. Podobnie
stanowisko zajęli także autorzy reprezentujący inne branże.
W dwóch kolejnych latach przeważające OPOZYCJE NEGATYWE, co zrozumiałe, koncentrowały się wokół
PIRACTWA i KRADZIEŻY. Niemniej jednak w roku 2012 PIRACTWO pojawiło się także wśród OPOZYCJI
NEUTRALNYCH, co można wiązać z dyskusją wokół ACTA, gdzie PIRACTWO, czy NARUSZANIE prawa autorskiego
nie zawsze było oceniane negatywnie, lecz było także rozumiane jako przejaw walki o wolność użytkowników internetu.

Wykres 67. Sieć DZIAŁAŃ NA PODMIOT w dyskursie o prawie Wykres 68. Sieć DZIAŁAŃ NA PODMIOT w dyskursie o prawie
autorskim w CZASOPISMACH FACHOWYCH (N=73) w 2012 roku, autorskim w CZASOPISMACH FACHOWYCH (N=31) w 2013
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W roku 2012 nacechowanie emocjonalne sieci DZIAŁAŃ NA PODMIOT charakteryzuje się relatywnie dużą liczebnością
wyrażeń NEUTRALNYCH (42%) i NEGATYWNYCH (38%). W roku 2013 najczęściej występowały nacechowania
NEUTRALNE a później kolejno: NEGATYWNE, POZYTYWNE oraz AMBIWALENTNE. Podczas gdy strukturę sieci
z roku 2012 charakteryzuje dość duża dysproporcja pomiędzy poszczególnymi temperaturami, tak cechą struktury pola w
roku kolejnym jest jego zrównoważona struktura pod względem temperatur wyrażeń. Ponadto sieć DZIAŁAŃ NA

PODMIOT w roku 2013 jest ponad dwa razy mniejsza niż sieć w roku 2012. Oznacza to, że autorzy w jeszcze mniejszym
niż w roku poprzednim stopniu, podejmowali temat możliwych bądź praktykowanych działań podejmowanych wobec prawa
autorskiego.
W roku 2012 DZIAŁANIA NA PODMIOT NEUTRALNE dotyczyły LIBERALIZACJI prawa autorskiego i znacznie
już rzadziej jego ochrony. Wyrażenia NEGATYWNE niemalże wyłącznie koncentrowały się wokół NARUSZANIA prawa
autorskiego. W roku 2013 sieć DZIAŁAŃ NA PODMIOT, ze względu na swój mały rozmiar nie wpływała na obraz
dyskursu o prawie autorskim, niemniej jednak wyrażenia dotyczyły przeważnie różnie rozumianych ZMIAN w obszarze
prawa autorskiego.
Podczas gdy sieć DZIAŁAŃ PODMIOTU w roku 2012 jest piąta co do wielkości spośród wszystkich sieci, w roku
2013 zajmuje miejsce trzecie.. W obu latach charakteryzuje ją przewaga wyrażeń NEUTRALNYCH (44% i odpowiednio
86,9%). Autorzy pracujący w czasopismach fachowych wydają się bardzo ostrożni w swoich osądach. W swych ocenach
działania prawa autorskiego w Polsce, posługują się terminami pozbawionymi nacechowania emocjonalnego, co może
świadczyć o ich niewiedzy i/lub niezdecydowaniu. Ponadto w roku 2012 DZIAŁANIA PODMIOTU NEGATYWNE
stanowiły 29% pola, a AMBIWALENTNE 19%. W tych przypadkach autorzy odważyli się na sformułowanie wyrazistej
opinii i źle oceniają funkcjonowanie prawa autorskiego. W roku 2013 nacechowania AMBIWALENTNE (6,9%),
NEGATYWNE (4,1%) i POZYTYWNE (2,1%) wystąpiły znacznie rzadziej. Podobnie, jak w wypadku sieci
EKWIWALENTÓW, wystąpił znaczny wzrost liczby wyrażeń w stosunku do roku 2012 (niemal trzykrotny) oraz
zdecydowany relatywny spadek nacechowań AMBIWALENTNYCH, NEGATYWNYCH oraz POZYTYWNYCH.

Pod kątem analizy treści warto jest się przyjrzeć DZIAŁANIOM PODMIOTU NEUTRALNYM w roku 2013. W
stosunku do niewielkiego rozmiaru całej sieci w roku poprzednim oraz liczebności wyrażeń o innych temperaturach w roku
2013, DZIAŁANIA PODMIOTU NEUTRALNE widocznie się wyróżniają. Prawo autorskie jawi się tu przede wszystkim
jako prawo, które PRZEWIDUJE konkretne SANKCJE ale także CHRONI właścicieli tych praw oraz co za tym idzie
dzieła. Ponadto tak znaczna przewaga temperatury NEUTRALNEJ, wynika stąd, że nadawcy treści starali się przedstawić
wyniki oddziaływań prawa autorskiego w sposób zdecydowanie bardziej stonowany i niemal całkowicie stronili od
wyrażania własnej oceny na ich temat.
Wykres 69. Sieć DZIAŁAŃ PODMIOTU w dyskursie o prawie Wykres 70. Sieć DZIAŁAŃ PODMIOTU w dyskursie o prawie
autorskim w CZASOPISMACH FACHOWYCH (N=59) w 2012 roku, autorskim w CZASOPISMACH FACHOWYCH (N=145) w 2013
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Wykres 71. Sieć OKREŚLEŃ w dyskursie o prawie autorskim w Wykres 72. Sieć OKREŚLEŃ w dyskursie o prawie autorskim w
CZASOPISMACH FACHOWYCH (N=17) w 2012 roku, w lb.
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Źródło: Piotr Michalski, opracowanie własne

Najmniejszą siecią w dyskursie o prawie autorskim w prasie fachowej w obu latach były OKREŚLENIA. Sieć OKREŚLEŃ
w roku 2012 składała się głównie z wyrażeń nacechowanych NEGATYWNIE. Ponadto, w analizowanym materiale nie
pojawiło się ani jedno OKREŚLENIE AMBIWALENTNE.
W roku 2013 liczebność poszczególnych kategorii nacechowań emocjonalnych okazała się być diametralnie inna niż w
artykułach pochodzących z roku poprzedniego. Sieć tą tworzą wyłącznie temperatury NEUTRALNE, podczas gdy w 2012
roku stanowiły one jedynie 23,5%.
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W 2012 roku w dziennikach ogólnopolskich zakodowano N=2.112 wyrażeń należących do sieci semantycznych dyskursu o
prawie autorskim. Stanowiło to 21% ogółu wyrażeń zakodowanych w tekstach prasowych, a więc minimalnie mniej, niż
wyniósł udział tych tekstów w próbie (22%). Oznacza to, że artykuły w dziennikach opinii reprezentowały średni poziom
rozbudowania tego dyskursu. W 2013 roku, mimo niezmienionej liczby artykułów w próbie, liczba zakodowanych wyrażeń
wyraźnie spadła, do N=1.684 (19% ogółu zakodowanych wyrażeń; udział tekstów w próbie – 20,9%). Analogiczny spadek
zanotowano w całej próbie, więc dzienniki ogólnopolskie wpisały się w ogólną tendencję „zwijania” dyskursu o prawie
autorskim – opisywania tej tematyki w sposób bardziej skrótowy lub częstszego wprowadzania tego pojęcia jedynie jako
elementu kontekstu (nie zaś głównego tematu).

Wykres 73. Całkowity obraz nacechowania emocjonalnego dyskursu o Wykres 74. Całkowity rozkład nacechowania emocjonalnego dyskursu
prawie autorskim w DZIENNIKACH OGÓLNOPOLSKICH (N=2.112 o prawie autorskim w DZIENNIKACH OGÓLNOPOLSKICH
wyrażeń) w 2012 roku
(N=1.684) w 2013 roku.
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Źródło: Katarzyna Michalczak, Paweł Tomanek, opracowanie własne.

Ogólna temperatura emocjonalna dyskursu o prawie autorskim w DZIENNIKACH OGÓLPOLSKICH była zdecydowanie
NEUTRALNA – wyrażenia zaliczone do tej kategorii stanowiły w obu latach mniej więcej cztery piąte wszystkich
zakodowanych elementów. Wśród wyrażeń nacechowanych emocjonalnie najliczniej występowały wyrażenia o
temperaturze NEGATYWNEJ, jednak ich liczebność w stosunku do ujętych łącznie wyrażeń POZYTYWNYCH i
AMBIWALENTNYCH uległa znacznej zmianie – w 2012 roku jeszcze nad nimi nie przeważały, natomiast w 2013 roku
okazały się już o ponad jedną trzecią liczniejsze. Uderzająca jest zwłaszcza zmiana proporcji między samymi wyrażeniami

NEGATYWNYMI a POZYTYWNYMI – w 2012 roku przewaga tych pierwszych była blisko dwukrotna, natomiast w 2013
roku – ponad trzykrotna. Świadczy to o pewnym zaostrzeniu dyskursu na temat prawa autorskiego, mimo że najgłośniejsze
wydarzenia dostarczające paliwa temu dyskursowi (spór wokół ACTA) miały miejsce na samym początku 2012 roku. Co
ciekawe, ten efekt w wypadku dzienników ogólnopolskich zaznaczył się silniej niż w całej próbie czasopism.

Wykres 75. Ogólna struktura pola semantycznego w dyskursie o prawie autorskim w DZIENNIKACH OGÓLNOPOLSKICH (N=2.112) w 2012
roku, w lb
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Źródło: Katarzyna Michalczak, opracowanie własne.
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Wykres 76. Ogólna struktura pola semantycznego dyskursu o prawie autorskim w DZIENNIKACH OGÓLNOPOLSKICH (N=1.684) w 2013
roku, w lb.
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Porównanie liczebności poszczególnych sieci w roku 2012 i 2013 pokazuje ciekawe prawidłowości. Najmniejsze
proporcjonalnie zmiany dotyczą sieci ASOCJACJI, która w obu latach dominowała wyraźnie nad pozostałymi, przy czym
jej udział zmienił się tylko minimalnie (87,7% w 2012 r. i 87,7% w 2013 r.). Natomiast w pozostałych kategoriach można
zaobserwować znaczące zmiany, które zdają się układać w pewien spójny wzór. Najwięcej do myślenia daje znaczący
wzrost odsetka DZIAŁAŃ PODMIOTU (z 2,0% do 4,6%) przy jednoczesnym spadku odsetka DZIAŁAŃ NA PODMIOT
(z 2,8% do 1,6%). Prawo autorskie stało się więc w większym stopniu samodzielnym „bohaterem” w badanych tekstach,
rzadziej natomiast zajmowano się praktykami podejmowanymi przez nadawców lub użytkowników treści. Do tego zwrotu
pasują też wyniki dotyczące dwóch innych sieci. Spadł odsetek OPOZYCJI (z 3,1% do 1,5%), które obejmowały najczęściej
różnego rodzaju wyrażenia związane z „piractwem”, a więc czynną praktyką naruszania prawa autorskiego. Wzrósł
natomiast odsetek EKWIWALENTÓW (z 3,8% do 5,0%), co oznacza, że autorzy stosunkowo częściej używali
nazewnictwa prawnego (określeń pokrewnych wobec prawa autorskiego i nazw konkretnych aktów prawnych). Spadł
wreszcie odsetek OKREŚLEŃ (z 0,6% do 0,3%), ale bardzo mała liczebność tej kategorii uniemożliwia wyciąganie na tej
podstawie dalej idących wniosków.

Wykres 77. Sieć ASOCJACJI (N=1.881) w dyskursie o prawie Wykres 78. Sieć ASOCJACJI (N=1.465) w dyskursie o prawie
autorskim w DZIENNIKACH OGÓLNOPOLSKICH w 2012 roku, w autorskim w DZIENNIKACH OGÓLNOPOLSKICH w 2013 roku, w
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W sieci ASOCJACJI w obu latach zdecydowanie przeważały wyrażenia o NEUTRALNEJ temperaturze emocjonalnej, przy
czym można było zaobserwować ich niewielki wzrost procentowy (z 81,8% do 83,9%). Ciekawszy jest jednak wyraźny
spadek odsetka wyrażeń POZYTYWNYCH (z 4,7% do 2,8%) i – nieco słabszy – wyrażeń AMBIWALENTNYCH (z 5,7%
do 4,3%) przy jednoczesnym wzroście odsetka wyrażeń NEGATYWNYCH (z 7,8% do 9,0%). Świadczy to o pewnym
„ochłodzeniu” kontekstu, w którym umieszczano tematykę prawa autorskiego: o ile w 2012 roku (mimo sporu o ACTA)
odsetek negatywnych elementów tego kontekstu przewyższał odsetek elementów negatywnych o nieco ponad połowę, o tyle

w 2013 roku ta różnica była już ponad trzykrotna. Wobec znacznej przewagi ASOCJACJI wśród wszystkich zakodowanych
elementów tłumaczy to w dużej mierze wspomnianą na początku tego rozdziału zmianę temperatur w całej próbie
dzienników ogólnopolskich.
Wyniki analizy jakościowej wskazują, że kontekst, w jakim używano terminu <prawo autorskie> w dziennikach
opinii, miał w dużej mierze charakter prawno-sądowy. W obu latach najliczniej reprezentowane były kategorie
PRAWODAWSTWA i ELEMENTÓW SYSTEMU PRAWNEGO. Kolejna liczna i wyraźnie określona kategoria to
AKTORZY SYSTEMU POLITYCZNEGO, której liczebność zmalała tylko nieznacznie z roku na rok. Na dalszych
miejscach doszło do wymownych przesunięć – tematyka związana z INTERNETEM, wyraźnie obecna w 2012 roku, w
następnym roku znalazła się na dalszym planie (tu być może uwidocznił się efekt oddalania się sprawy ACTA). Jeszcze
ciekawsze zmiany nastąpiły wśród dalszych kategorii aktorów: w 2013 roku wyraźnie rzadziej wspominano o
ODBIORCACH i RUCHACH SPOŁECZNYCH, częściej natomiast – o AUTORACH. Wskazuje to, że w polu debaty,
które podczas sporu o ACTA w dużej mierze przybrało strukturę biegunową (rządy państw – użytkownicy dóbr kultury i
ruchy społeczne), w 2013 roku zaznaczył się (na powrót?) trzeci wierzchołek – perspektywa autorów, którą sprawa ACTA
odsunęła na dalszy plan.

Wykres 79. Sieć EKWIWALENTÓW (N=82) w dyskursie o prawie Wykres 80. Sieć EKWIWALENTÓW (N=85) w dyskursie o prawie
autorskim w DZIENNIKACH OGÓLNOPOLSKICH w 2012 roku, w autorskim w DZIENNIKACH OGÓLNOPOLSKICH w 2013 roku, w
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Sieć EKWIWALENTÓW okazała się najbardziej jednorodna spośród wszystkich sieci: w obu latach występowały w niej w
olbrzymiej większości wyrażenia NEUTRALNE (90% w 2012 r. i 96% w 2013 r.). Wyrażenia nacechowane emocjonalnie
pojawiały się na tyle rzadko, że z ich względnych liczebności i ich zmian nie sposób wyciągnąć jakichkolwiek wniosków.
Ogólnie można stwierdzić, że autorzy piszący w dzienników ogólnopolskich używali prawie wyłącznie prawnych terminów
pokrewnych wobec <prawa autorskiego> lub nazw konkretnych aktów prawnych. niemal nie korzystali natomiast z
możliwości zaznaczenia swojego stosunku do prawa autorskiego za pomocą samego nazewnictwa. Co ciekawe, nawet w

tych nielicznych przypadkach stopień nasycenia emocjonalnego wyrażeń

nie był zbyt wielki – najmocniejszy

zarejestrowany przez nas ekwiwalent negatywny to „wymysł cenzorów”, pozostałe najczęściej miały charakter dosyć
stonowany, a negatywny wydźwięk wynikał raczej z kontekstu (np. „ACTA bis”).
Wykres 81. Sieć OPOZYCJI (N=67) w dyskursie o prawie autorskim w Wykres 82. Sieć OPOZYCJI (N=25) w dyskursie o prawie autorskim
DZIENNIKACH OGÓLNOPOLSKICH w 2012 roku, w lb.
w DZIENNIKACH OGÓLNOPOLSKICH w 2013 roku, w lb.
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W wypadku sieci OPOZYCJI uderzające są dwie zmiany między 2012 a 2013 rokiem. Pierwsza to wspomniany już znaczny
spadek liczebności tej sieci. Zmalała liczba elementów we wszystkich kategoriach temperatur emocjonalnych, ale – to druga
ważna obserwacja – nie w jednakowym stopniu. W 2013 roku całkowicie zniknęły opozycje POZYTYWNE i

AMBIWALENTNE, czyli wypowiedzi pozytywnie wartościujące praktyki niezgodne z prawem autorskim („ściągający
darmowe pliki z sieci to najlepsi użytkownicy dóbr kultury”) lub przynajmniej stawiające pod znakiem zapytania ich
naganność („wolność w sieci rozciąga się też na wolność do pobierania nielegalnych treści”). Natomiast między najliczniej
reprezentowanymi opozycjami NEUTRALNYMI i NEGATYWNYMI doszło do odwrócenia proporcji – liczba tych
pierwszych spadła ponad czterokrotnie, natomiast tych drugich – mniej więcej o jedną trzecią, wskutek czego te drugie w
2013 roku zyskały wyraźną dominację. Opozycje neutralne należały do rozproszonych kategorii treściowych, natomiast
wśród opozycji negatywnych wyraźnie dominowały trzy kategorie (w porządku liczebności): PIRACTWO, KRADZIEŻ
oraz NARUSZENIA PORZĄDKU PRAWNEGO. Najsilniejszy wydźwięk emocjonalny miały zdecydowanie wyrażenia
należące do tej drugiej kategorii , ponieważ termin „piractwo” przez częste używanie w dyskursie medialnym (i nie tylko)
stał się w pewnej mierze neutralny i przezroczysty (tym bardziej, że jego „romantyczne” konotacje w niektórych wypadach
mogą osłabiać jego negatywne znaczenie, które trzeba dodatkowo budować za pomocą kontekstu).

Wykres 83. Sieć DZIAŁAŃ NA PODMIOT (N=59) w dyskursie o Wykres 84. Sieć DZIAŁAŃ NA PODMIOT (N=27) w dyskursie o
prawie autorskim w DZIENNIKACH OGÓLNOPOLSKICH w 2012 prawie autorskim w DZIENNIKACH OGÓLNOPOLSKICH w 2013
roku,
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Podobne wyniki jak w wypadku sieci OPOZYCJI można zaobserwować w sieci DZIAŁAŃ NA PODMIOT. O ile w 2012
roku rozkład poszczególnych kategorii temperatur nie był tu wyraźnie dysproporcjonalny (NEGATYWNE – 33,9%;
AMBIWALENTNE – 25,4%; POZYTYWNE – 22,0%; NEUTRALNE – 18,6%), o tyle w 2013 roku – przy ponad
dwukrotnym spadku liczebności całej sieci – zdecydowaną przewagę uzyskały działania NEGATYWNE (63,0%), natomiast
z pozostałych kategorii istotną reprezentację zachowały tylko działania NEUTRALNE (22,2%). POZYTYWNE i
AMBIWALENTNE działania na podmiot występowały tylko incydentalnie. Wynika z tego, że przy osłabionym

zainteresowaniu działaniami na prawo autorskie na pierwszy plan w dziennikach ogólnopolskich wysunęły się praktyki
związane z jego naruszaniem lub obchodzeniem, natomiast pozostałe rodzaje działań w dużej mierze przestały stanowić
przedmiot zainteresowania.
Ten wniosek potwierdzają wyniki analizy jakościowej. Wprawdzie w obu latach najliczniejszą kategorią działań nad
podmiot były NARUSZENIA, ale w 2012 roku istotna pozycję w tej sieci zajmowały również wypowiedzi na temat
pożądanego lub przewidywanego kształtu prawa autorskiego – jego LIBERALIZACJI lub KONSERWACJI (postulat
ZAOSTRZENIA pojawił się tylko raz). W 2013 roku te kategorie występowały już tylko incydentalnie, co w dużej mierze
odpowiada za spadek liczebności tej sieci. Można więc stwierdzić, że zakończenie sprawy ACTA przyczyniło się do zaniku
debaty na temat sensu obowiązujących zapisów prawa autorskiego. Wniosek ten pasuje do opisanych wcześniej zmian w
sieci OPOZYCJI.

Wykres 85 Sieć DZIAŁAŃ PODMIOTU (N=43) w dyskursie o prawie Wykres 86. Sieć DZIAŁAŃ PODMIOTU (N=77) w dyskursie o prawie
autorskim w DZIENNIKACH OGÓLNOPOLSKICH w 2012 roku, w autorskim w DZIENNIKACH OGÓLNOPOLSKICH w 2013 roku, w
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Z wcześniejszymi wynikami korespondują też zmiany w sieci DZIAŁAŃ PODMIOTU. W obu latach przeważały w niej
działania NEUTRALNE, jednak ich udział w sieci wyraźnie wzrósł (z 58,1% w 2012 roku do 72,7% w 2013 roku).
Pozostałe kategorie były mało liczne i trudno wyciągać mocne wnioski z ich rozkładu, ale spadek liczby działań
AMBIWALENTNYCH i NEGATYWNYCH przy jednoczesnym wzroście liczby działań POZYTYWNYCH wpisywałby
się w zarysowaną wcześniej tendencję do deproblematyzacji statusu prawa autorskiego.

Ten zwrot jeszcze wyraźniej pokazują wyniki analizy jakościowej. O ile w 2012 roku w sieci zdecydowanie
dominowały

działania
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z
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autorskiego

(OGRANICZA/BLOKUJE/UNIEMOŻLIWIA oraz PRZEWIDUJE SANKCJE), o tyle w 2013 roku na pierwszy plan
wysunęły się jego aspekty „dobroczynne” (CHRONI, ZEZWALA/UMOŻLIWIA). Ta zmiana dokonała się w dużej mierze
w obrębie asocjacji NEUTRALNYCH, co oznacza, że wyrażeń, które same w sobie mają pewien wydźwięk emocjonalny
(takich jak „chronienie” czy „blokowanie”), często używano w sposób „suchy”, osłabiający ten wydźwięk.
Wykres 87. Sieć OKREŚLEŃ (N = 12) w dyskursie o prawie Wykres 88. Sieć OKREŚLEŃ (N=5) w dyskursie o prawie autorskim w
autorskim w DZIENNIKACH OGÓLNOPOLSKICH w 2012 roku, w DZIENNIKACH OGÓLNOPOLSKICH w 2013 roku, w lb.
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Liczebność sieci OKREŚLEŃ w obu latach okazała się zbyt mała, aby można było wyciągać jakiekolwiek wnioski z
jej rozkładu. Warto jednak zauważyć, że nawet te nieliczne określenia były najczęściej stonowane – najmocniejsze
określenia negatywne to „restrykcyjne” i „kontrowersyjne”.

PODSUMOWANIE
Pole semantyczne dyskursu na temat prawa autorskiego w DZIENNIKACH OGÓLNOPOLSKICH skurczyło się z 2012 na
2013 rok, zmniejszył się też nieznacznie stopień jego ogólnego nacechowania emocjonalnego. Świadczy to o pewnym
spadku zainteresowania tą tematyką (widocznym również w znacznym zmniejszeniu liczby artykułów – zob.
Charakterystyka materiałów prasowych, zwłaszcza tabela 1). Zmienił się też dominujący sposób ujmowania prawa
autorskiego, widoczny zwłaszcza w sieciach OPOZYCJI, DZIAŁAŃ PODMIOTU i DZIAŁAŃ NA PODMIOT. Analiza
tych trzech sieci wskazuje, że w porównaniu z 2012 rokiem – na początku którego rozegrał się spór o ACTA – w 2013 roku
znacznie zmniejszyła się liczba wyrażeń pozytywnie wartościujących praktyki niezgodne z prawem autorskim oraz
wypowiedzi na temat możliwości (i sensu) jego zmiany lub zachowania w obecnym kształcie. Rzadziej pisano też o jego
aspektach restrykcyjnych, częściej natomiast przedstawiano jego jako narzędzie ochrony pewnych dóbr. Wskazuje to, że
wizerunek prawa autorskiego w dziennikach ogólnopolskich stał się w 2013 roku dużo mniej problematyczny niż rok
wcześniej.

Paweł Tomanek
STRUKTURA POLA SEMANTYCZNEGO DYKURSU O PRAWIE AUTORSKIM W CZASOPISMACH Z
KATEGORII „INNYCH” W LATACH 2012 I 2013
W 2012 roku w 60 artykułach zaliczonych do kategorii INNYCH zakodowano N=763 wyrażenia należące do sieci
semantycznych dyskursu o prawie autorskim. Stanowiło to 7,3% wszystkich zakodowanych wyrażeń w prasie, a więc
wyraźnie mniej, niż wynosił udział tekstów z kategorii INNYCH w całej próbie prasowej (13,0%). W 2013 roku w 78
artykułach zakodowano 1.291 wyrażeń (14,6% ogółu), a więc znacznie więcej, ale ten odsetek okazał się wciąż nieco niższy
niż udział artykułów w próbie (16,3%).
Powyższe dane wskazują, że w 2012 roku pojęcie prawa autorskiego pojawiało się w czasopismach z tej kategorii nie
tylko nieco rzadziej, ale też nie towarzyszyła mu rozbudowana sieć semantyczna. W 2013 roku wzrosła nie tylko liczba
tekstów zawierających to pojęcie, ale też stopień rozbudowania związanego z nim dyskursu (nadal jednak niższy od
średniego). To znaczący wyjątek od tendencji w całej próbie prasowej, w której liczba zakodowanych wyrażeń między 2012
a 2013 rokiem wyraźnie spadła.

Wykres 89. Procentowy rozkład nacechowania emocjonalnego dyskursu Wykres 90. Procentowy rozkład nacechowania emocjonalnego
prasowego o <prawie autorskim> w czasopismach zaliczonych do dyskursu prasowego o <prawie autorskim> w czasopismach
kategorii
INNE
(N=763)
w
2012
roku. zaliczonych do kategorii INNE (N=1.291) w 2013 roku.
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W rozkładzie temperatur emocjonalnych w czasopismach z kategorii INNYCH uderzająca jest przede wszystkim znaczna (i
o wiele większa niż w całej próbie czasopism) zmiana nasycenia emocjonalnego tekstów między 2012 a 2013 rokiem. W
2012 roku odsetek wyrażeń neutralnych był znacząco niższy niż w ogólnej próbie (INNE – 62,3%; czasopisma ogółem –
70,5%), natomiast w 2013 roku wzrósł o ponad 17 punktów procentowych i stał się najwyższy spośród wszystkich kategorii
czasopism (INNE – 79,1%; czasopisma ogółem – 77,7%). Towarzyszył temu spadek udziału pozostałych kategorii, który w
największym stopniu dotyczył wyrażeń AMBIWALENTNYCH, a w dalszej kolejności POZYTYWNYCH i

NEGATYWNYCH. W rezultacie wyrażenia NEGATYWNE, które w 2012 roku stanowiły 51,1% wszystkich wyrażeń
nacechowanych emocjonalnie, w 2013 roku zwiększyły swój udział wśród nich do 58,8%. Można zatem stwierdzić, że
ogólne nacechowanie emocjonalne tekstów z czasopism zaliczonych do kategorii INNYCH znacząco spadło, ale w ramach
tej zmiany doszło również do proporcjonalnego przesunięcia na rzecz negatywnych konotacji prawa autorskiego.

Wykres 91. Ogólna struktura pola semantycznego dyskursu o prawie autorskim w czasopismach zaliczonych do kategorii INNE (N=763) w 2012
roku, w lb.
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Źródło: Katarzyna Michalczak, opracowanie własne.
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Wykres 92. Ogólna struktura pola semantycznego dyskursu o prawie autorskim w czasopismach zaliczonych do kategorii INNE (N=1.291) w
2013 roku, w lb.
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Źródło: Paweł Tomanek, opracowanie własne.
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Struktura dyskursu czasopism z kategorii INNYCH nie odbiega znacząco od struktury dla całej próby czasopism.
Widać tu wyraźną dominację ASOCJACJI, która w 2012 roku utrzymywała się na podobnym poziomie jak w całej próbie
(INNE – 86,9%; czasopisma ogółem – 87,5%), natomiast w 2013 jeszcze wzrosła (INNE – 91,7%; czasopisma ogółem –
87,7%). Jednocześnie można było zaobserwować znaczny spadek udziału (choć nie zawsze bezwzględnej liczebności)
większości pozostałych sieci, co może świadczyć o tym, że dyskurs na temat prawa autorskiego w czasopismach z kategorii
INNYCH zmienił charakter na bardziej „rozrzedzony” i skrótowy. Nie zmalała bowiem liczebność ani udział sieci
EKWIWALENTÓW, co oznacza, że prawo autorskie i pojęcia pokrewne występowały jako bezpośredni punkt odniesienia,
ale rzadziej łączono je z opisami działań i praktyk. W największym stopniu świadczy o tym niemal czterokrotny spadek
udziału OPOZYCJI, które najczęściej obejmowały różnego rodzaju określenia związane z „piractwem”, czyli praktykami
naruszania prawa autorskiego. Praktyki te stanowiły również istotną część DZIAŁAŃ NA PODMIOT (zob. dalej), których
odsetek w próbie również znacznie zmalał, jednak przy niewielkiej liczebności tej kategorii trudno wyciągać z tego dalej
idące wnioski. To samo dotyczy DZIAŁAŃ PODMIOTU, których liczba nieco wzrosła, ale ich odsetek zmalał. Wreszcie
zarówno w 2012, jak i w 2013 roku tylko incydentalnie pojawiały się OKREŚLENIA prawa autorskiego, a więc stosunek do
niego wyrażano raczej w ramach innych sieci.

Wykres 93. Sieć ASOCJACJI (N=663) w dyskursie czasopism z
kategorii INNYCH w 2012 roku, w lb.

Wykres 94. Sieć ASOCJACJI (N=1.184) w dyskursie czasopism z
kategorii INNYCH w 2013 roku, w lb.
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Źródło: Katarzyna Michalczak, Paweł Tomanek, opracowanie własne.

Za wspomniany na początku rozdziału wzrost neutralności dyskursu czasopism z kategorii INNYCH odpowiada w
przeważającej mierze sieć ASOCJACJI, która – jak już widzieliśmy – w obu latach obejmowała przytłaczającą większość
zakodowanych wyrażeń. W 2012 roku odsetek asocjacji NEUTRALNYCH wynosił „zaledwie” 64,3% (w całej próbie –
73,2%), natomiast w 2013 roku wzrósł do 78,9% (w całej próbie – 78,1%), a w dodatku ich bezwzględna liczba wzrosła
ponad dwukrotnie. Ten wzrost oznaczał siłą rzeczy znaczny spadek udziału asocjacji nacechowanych emocjonalnie
(NEGATYWNYCH – z 17,8% do 12,3%; AMBIWALENTNYCH – z 12,2% do 5,3%; POZYTYWNYCH – z 5,7% do

3,5%), mimo że tylko w wypadku asocjacji AMBIWALENTNYCH towarzyszył mu również spadek liczebności
bezwzględnej, co wskazuje na pewną polaryzację dyskursu.
Istotne zmiany można też zauważyć w szczegółowej treści asocjacji. W 2012 roku pierwsze trzy miejsca pod
względem liczebności zajmowały kategorie KRAJOWYCH AKTORÓW POLITYCZNYCH, PRAWODAWSTWA i
INTERNETU, nieco mniej liczne okazały się kategorie ELEMENTÓW SYSTEMU PRAWNEGO i RUCHÓW
SPOŁECZNYCH. W 2013 roku zaskakująco (bo po dłuższym czasie od sprawy ACTA) na pierwsze miejsce wysunęła się
kategoria EUROPEJSKICH AKTORÓW POLITYCZNYCH – po szczegółowej analizie okazało się, że obejmowała ona
działające w krajach europejskich odłamy międzynarodowego ruchu Partii Piratów. Na dalszych miejscach znalazły się
kategorie INTERNETU, AUTORÓW (ta kategoria w 2012 roku odgrywała drugorzędną rolę) oraz PRAWODAWSTWA. O
wiele rzadziej występowały natomiast kategorie KRAJOWYCH AKTORÓW POLITYCZNYCH i RUCHÓW
SPOŁECZNYCH, co pasuje do ogólnej hipotezy, zgodnie z którą wraz z upływem czasu od sprawy ACTA tematyka praw
autorskich częściowo przesunęła się ze sfery sporu politycznego do sfery problematyki prawno-kryminalnej.

Wykres 95. Sieć EKWIWALENTÓW (N=34) w dyskursie czasopism
z kategorii INNYCH w 2012 roku, w lb.

Wykres 96. Sieć EKWIWALENTÓW (N=59) w dyskursie czasopism z
kategorii INNYCH w 2013 roku, w lb.
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Źródło: Katarzyna Michalczak, Paweł Tomanek, opracowanie własne.

Sieć EKWIWALENTÓW jako jedyna oprócz sieci ASOCJACJI znacznie zwiększyła swoją liczebność, jednak jej rozkład
temperatur emocjonalnych pozostał bez zmian. W tej sieci w obu latach występowały niemal wyłącznie wyrażenia
NEUTRALNE (w 2012 r. – 91%; w 2013 r. – 98%), co świadczy o tym, że autorzy tekstów w czasopismach z kategorii
INNYCH nie wyrażali swojego stosunku do prawa autorskiego za pomocą nazewnictwa, używając formalnych terminów
prawnych. Potwierdza to analiza jakościowa – skategoryzowane ekwiwalenty neutralne to różnego rodzaju wariacje
terminologiczne zawierające słowo „prawo” albo nazwy konkretnych aktów prawnych.

Wykres 97. Sieć OPOZYCJI (N=30) w dyskursie czasopism z kategorii Wykres 98. Sieć OPOZYCJI (N=13) w dyskursie czasopism z kategorii
INNYCH w 2012 roku, w lb.
INNYCH w 2013 roku, w lb.
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Źródło: Katarzyna Michalczak, Paweł Tomanek, opracowanie własne.

Sieć OPOZYCJI zmniejszyła się ponad dwukrotnie między 2012 a 2013 rokiem, przy czym ten spadek w najmniejszym
stopniu objął opozycje NEGATYWNE. W rezultacie zwiększyły one swój udział z 43,3% do 76,9%, stając się wyraźnie
dominującą kategorią. Opozycje AMBIWALENTNE, w 2012 roku stanowiące ponad jedną czwartą próby, w 2013 roku
całkowicie zniknęły, natomiast odsetek opozycji NEUTRALNYCH spadł z 30,0% do 23,1%. Opozycje POZYTYWNE nie
wystąpiły w żadnym z okresów badawczych, co stanowi jedyny taki przypadek we wszystkich kategoriach czasopism.
Niewielka liczebność tej sieci utrudnia wyciąganie mocnych wniosków, ale radykalny spadek bezwzględnej liczby opozycji
AMBIWALENTNYCH i NEUTRALNYCH może świadczyć o tym, że w 2013 roku autorzy czasopism z kategorii

INNYCH w jakiejś mierze przestali dostrzegać niuanse społecznej roli prawa autorskiego i zaczęli przedstawiać je jako
rozwiązanie nieproblematyczne.
Ten wniosek potwierdza w pewnej mierze analiza jakościowa zakodowanych opozycji. W obu latach wyraźnie
dominowała wprawdzie kategoria PIRACTWA, ale w 2012 roku dużo częściej występowała w kontekście osłabiających jej
negatywną wymowę („tzw. piractwo”, „drobni piraci” itp.). W 2013 roku używano tej kategorii wyłącznie w sposób
negatywny. Z dyskursu zniknęły też bardziej stonowane kategorie ŚCIĄGANIE i NARUSZENIE PRAWA. Najmocniejszy
wydźwięk miała w obu latach kategoria KRADZIEŻY, która występowała jednak incydentalnie.
Wykres 99. Sieć DZIAŁAŃ PODMIOTU (N=17) w dyskursie
czasopism z kategorii INNYCH w 2012 roku, w lb.

Wykres 100. Sieć DZIAŁAŃ PODMIOTU (N=22) w dyskursie
czasopism z kategorii INNYCH w 2013 roku, w lb.
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Liczebność sieci DZIAŁAŃ PODMIOTU nieznacznie wzrosła między 2012 a 2013 rokiem, ale nie na tyle, aby można było
wyciągnąć mocne wnioski z jej rozkładu. Można tylko zauważyć znaczny wzrost liczby i odsetka działań
NEUTRALNYCH, co wpisuje się w całościowe obniżenie poziomu emocjonalności dyskursu w czasopismach z kategorii
INNYCH, wspomniane na początku rozdziału. Pozostałe kategorie pojawiały się incydentalnie (działania NEGATYWNE i
POZYTYWNE) lub nie pojawiały się wcale, co świadczy o tym, że autorzy z tych czasopism pisali o działaniach i
konsekwencjach prawa autorskiego niemal wyłącznie w suchych, technicznych kategoriach.
Zmiana rozkładu temperatur znajduje też odzwierciedlenie na poziomie analizy jakościowej. W 2012 roku wśród
działań na podmiot wyraźnie dominowały kategorie „restrykcyjne” (OGRANICZA/BLOKUJE/UNIEMOŻLIWIA oraz
PRZEWIDUJE SANKCJE), kategoria CHRONI pojawiła się tylko dwukrotnie. W 2013 roku doszło do odwrócenia tych
proporcji – na pierwszych dwóch miejscach znalazły się kategorie ZEZWALA/UMOŻLIWIA i CHRONI, wyraźnie
przeważające

nad
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Wykres 101. Sieć DZIAŁAŃ NA PODMIOT (N=14) w dyskursie Wykres 102. Sieć DZIAŁAŃ NA PODMIOT (N=9) w dyskursie
czasopism z kategorii INNYCH w 2012 roku, w lb.
czasopism z kategorii INNYCH w 2013 roku, w lb.
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Sieć DZIAŁAŃ NA PODMIOT w obu latach była bardzo mało liczna, chociaż w 2013 roku jeszcze zmalała. Trudno więc
wyciągać wnioski z jej rozkładu, jednak sam jej szczątkowy charakter pozwala stwierdzić, że autorzy z czasopism
należących do kategorii INNYCH rzadko interesowali się „zewnętrznymi” praktykami związanymi z prawem autorskim, a
więc działaniami podejmowanymi przez aktorów innych niż ci, którzy je egzekwują.
Co ciekawe, spadek liczebności dotyczył zasadniczo tylko jednej kategorii jakościowej – NARUSZEŃ PRAWA,
które dominowały w 2012 roku, a w 2013 roku całkowicie zniknęły. Nie zmieniła się natomiast liczebność drugiej ważnej
kategorii – LIBERALIZACJI PRAWA AUTORSKIEGO.

Wykres 103. Sieć OKREŚLEŃ (N=5) w dyskursie czasopism z Wykres 104. Sieć OKREŚLEŃ (N=4) w dyskursie czasopism z
kategorii INNYCH w 2012 roku, w lb.
kategorii INNYCH w 2013 roku, w lb.
3

3

3

3

2,5

2,5
określenie ambiwalentne

2

określenie neutralne

1,5

1

określenie negatywne
określenie pozytywne

1
0,5

1

0

0

określenia ambiwalentne

2

określenia neutralne

1,5

określenia negatywne

1

określenia pozytywne

1
0,5

0

0

0

Źródło: Katarzyna Michalczak, Paweł Tomanek, opracowanie własne.

Sieć OKREŚLEŃ w obu latach była szczątkowa, nie można więc wiele powiedzieć na podstawie jej rozkładu. Natomiast jej
mała liczebność oznacza, że autorzy z czasopism należących do kategorii INNYCH niemal nie używali epitetów jako
narzędzia opisu prawa autorskiego. Najmocniejsze w obu latach zakodowane określenie to przymiotnik „restrykcyjne”,
pozostałe miały charakter bardziej stonowany („kontrowersyjne”, „archaiczne”, „nie nadąża za rzeczywistością”).

PODSUMOWANIE
Pole semantyczne wyrażania <prawo autorskie> w czasopismach z kategorii INNYCH rozbudowało się z 2012 na 2013 rok
– to jedyny taki przypadek wśród wszystkich kategorii czasopism. Szczegółowa analiza pokazuje jednak, że dyskurs na ten
temat stał się jednocześnie mniej emocjonalny (osiągając najniższy odsetek wyrażeń nacechowanych emocjonalnie w całej
próbie), a większy rozmiar pola stanowił w przeważającej mierze rezultat rozbudowy sieci ASOCJACJI. Procentowy udział
pozostałych sieci wyraźnie spadł, co świadczy o „rozcieńczeniu” dyskursu. Rozkłady temperatur w tych sieciach oraz ich
zawartość treściowa wskazują natomiast – wbrew ogólnemu obrazowi, za który odpowiadają głównie ASOCJACJE – na
pewne złagodzenie wizerunku prawa autorskiego. Dotyczy to zwłaszcza sieci OPOZYCJI i DZIAŁAŃ PODMIOTU, w
których zanikły lub niemal zanikły wyrażenia komunikujące negatywny stosunek do prawa autorskiego.

Mariusz Piotrowski

STRUKTURA POLA SEMANTYCZNEGO DYSKURSU O PRAWIE AUTORSKIM W PRASIE REGIONALNEJ W
LATACH 2012 I 2013
Liczba wyrażeń w polu semantycznym dyskursu o prawie autorskim w prasie fachowej (N=1.018) w 2013 roku w
porównaniu z rokiem 2012 jest niewiele mniejsza – wówczas składała się z N=1.321 wyrażeń. Można postawić hipotezę, że
w prasie regionalnej obserwujemy jedynie echo debat ogólnopolskich dotyczących prawa autorskiego. Same zmiany
temperatur emocjonalnych uwidaczniają, że dyskurs prawa autorskiego w prasie regionalnej w kolejnych latach przesunął
się w stronę wyrażeń NEGATYWNYCH (z 17% do 20%), i zmniejszyła się wyraźnie liczba wyrażeń POZYTYWNYCH (z
7% do 3%). Jeszcze wyraźniej zaczęły dominować wyrażenia NEUTRALNE (wzrost o 5 punktów procentowych).

Wykres 105. Całkowity obraz nacechowania emocjonalnego dyskursu
o prawie autorskim w PRASIE REGIONALNEJ (N=1.321) w 2012
roku, w %

Wykres 106. Całkowity obraz nacechowania emocjonalnego dyskursu
o prawie autorskim w PRASIE REGIONALNEJ (N=1.018) w 2013
roku, w %
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Całkowita struktura pola semantycznego w prasie regionalnej w 2013 odpowiada charakterystyce pola całej prasy i
powiela wzór z roku 2012. Problem prawa autorskiego pojawia się w kontekście innych spraw, nie jest zaś tutaj centralnym
punktem zainteresowania. Kwestie, które wiążą się szeroko z prawem autorskim (ASOCJACJE) w kolejnych latach
stanowią ok. 87% całości pola, zaś pozostałe sieci zajmują 13%. Różnice są rzędu 1,5 punktu procentowego i tylko
potwierdzają podobieństwa pomiędzy analizowanymi okresami.

Wykres 107. Ogólna struktura pola semantycznego w dyskursie o prawie autorskim w prasie regionalnej (N=1.321)w 2012 roku, w lb

Źródło: Mariusz Piotrowski, opracowanie własne

Wykres 108. Ogólna struktura pola semantycznego w dyskursie o prawie autorskim w prasie regionalnej (N=1.018)w 2012 roku, w lb
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Wykres 109. Sieć ASOCJACJI w dyskursie o prawie autorskim w
PRASIE REGIONALNEJ (N=1145) w 2012 roku, w lb.

Wykres 110. Sieć ASOCJACJI w dyskursie o prawie autorskim w
PRASIE REGIONALNEJ (N=895) w 2013 roku, w lb
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Przedstawione na powyższych wykresach sieci są wyraźnie zdominowana przez ASOCJACJE NEUTRALNE, i w
kolejnych latach prezentują bardzo podobne wielkości. W 2012 było to lekko ponad 71%, a rok później blisko 74%.
ASOCJACJE AMBIWALENTNE są w kolejnych latach także procentowo zbliżone (w 2012 lekko ponad 7%, w 2013
niecałe 6%). Podobnie procentowa relacja przedstawia się w przypadku ASOCJACJI NEGATYWNYCH (w 2012 – 15%, w

2013 – 17%). Jedynie w przypadku ASOCJACJI POZYWYNYCH wartość zmalał dwukrotnie (z 6% w 2012 do 3% w
2013).
ASOCJACJE NEUTRALNE w roku 2012 zawierały się przede wszystkim w kategorii RZECZOWE, w tym
WYTWORY CYFROWE i dużo rzadziej ANALOGOWE. Kolejna liczna kategoria to AKTORZY, którzy wymykali się
głównej kategoryzacji, liczba tych podmiotów była bardzo szeroka. Wśród typowych podmiotów zaangażowanych w
dyskurs prawa autorskiego najwięcej tekstów w prasie regionalnej dotyczyło AUTORÓW i AKTORÓW POLITYCZNYCH
KRAJOWYCH. W dyskurs zaangażowane były RUCHY SPOŁECZNE, a prawo autorskie zmagało się przede wszystkim z
regulacjami w sferze INTERNETU. Pozostałe kategorie były dużo uboższe i pojawiały się sporadycznie.
W 2013 roku w ASOCJACJACH NEUTRALNYCH najwięcej było odniesień do elementów RZECZOWYCH, i rzadziej
odnoszono się do rozróżnienia na WYTWORY CYFORWE i ANALOGOWE. Ogólna kategoria AKTORZY była mniej
liczna niż rok wcześniej, podobnie z odniesieniami do kategorii PRAWA. Co ciekawe, praktycznie zniknęły z dyskursu
RUCHY SPOŁECZNE, a odniesienia do INTERNETU stały się rzadsze. Dyskurs prawa autorskiego był przede wszystkim
dyskursem skierowanym na AUTORÓW.
W ASOCJACJACH NEGATYWNYCH w roku 2012 najwięcej elementów dotyczyło NARUSZEŃ, ELEMENTÓW
SYSTEMU PRAWNEGO i RUCHÓW SPOŁECZNYCH. Zamiast kategorii RZECZOWE licznie wystąpiła kategoria
PODRÓBEK, a głównym podmiotem z obszaru prawa autorskiego stali się NADAWCY. Przestrzenią NARUSZEŃ był
głównie INTERNET. W 2013 cały dyskurs stał się jeszcze prostszy, składała się na niego triada NARUSZENIA SYSTEMU
PRAWNEGO– „NARUSZYCIELE” – PODRÓBKI.

W ASOCJACJACH AMBIWALENTNYCH najwięcej uwagi zwracano na RUCHY SPOŁECZNE i ELEMENTY
SYSTEMU PRAWNEGO, zaś w 2013 roku wyróżniły się OZZ.
W ASOCJACJACH POZYTYWNYCH w 2012 roku najczęściej odnoszono się do INTERNETU, zaś w 2013 można było
zwrócić uwagę na KORZYŚCI FINANSOWE i WYTWORY CYFROWE. Tak więc widać, że 2012 rok w prasie
regionalnej był zdominowany przez relacje z protestów przeciwko ACTA.
Wykres 111. Sieć EKWIWALENTÓW w dyskursie o prawie Wykres 112. Sieć EKWIWALENTÓW w dyskursie o prawie autorskim
autorskim w PRASIE REGIONALNEJ (N=55) w 2012 roku, w lb.
w PRASIE REGIONALNEJ (N=55) w 2013 roku, w lb
54

60
50

ekwiwalent
ambiwalentny

40

ekwiwalent neutralny

30

ekwiwalent negatywny

20

ekwiwalent pozytywny

10
0

Źródło: Mariusz Piotrowski, opracowanie własne

0

1

0

Struktura sieci EKWIWALENTÓW w kolejnych latach niemal w całości jest zdominowana przez EKWIWALENTY
NEUTRALNE. W 2012 pojawiły się EKWIWALENTY AMBIWALENTNE, których zabrakło rok później.
Tak znaczna przewaga EKWIWALENTÓW NEUTRALNYCH wynika stąd, że autorzy używali jako synonimu
prawa autorskiego wyrazu <prawo> bądź też powoływali się na konkretne ustawy (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.).
Wykres 113. Sieć DZIAŁAŃ NA PODMIOT w dyskursie o prawie Wykres 114. Sieć DZIAŁAŃ NA PODMIOT w dyskursie o prawie
autorskim w PRASIE REGIONALNEJ (N=46) w 2012 roku, w lb.
autorskim w PRASIE REGIONALNEJ (N=9) w 2013 roku, w lb
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Wyraźny, niemal 5 krotny, jest spadek w liczebności DZIAŁAŃ NA PODMIOT. W 2012 tej sieci było niemal 3%, rok
później stanowiła ona już niecały 1%.
Wśród DZIAŁAŃ NA PODMIOT NEGATYWNYCH zarówno w 2012, jak i w 2013 można dostrzec wyłącznie
NARUSZENIA prawa autorskiego. W roku 2012 DZIAŁANIA NA PODMIOT NEUTRALNE niemal po równi dotyczyły
KONSERWACJI systemu prawnego, ZMIAN – LIBERALIZACJI, oraz ZMIAN – ZOASTRZENIA systemu praw
autorskich. W 2013 nie pojawia się żadna wyraźna propozycja tego typu. Natomiast wśród DZIAŁAŃ NA PODMIOT
POZYTYWNYCH w 2012 pisano tylko o ZMIANIE – LIBERALIZACJI. W 2013 także nie pojawia się żadna wyraźna
propozycja działań.
Wykres 115. Sieć OPOZYCJI w dyskursie o prawie autorskim na w Wykres 116. Sieć OPOZYCJI w dyskursie o prawie autorskim w
PRASIE REGIONALNEJ (N=40) w 2012 roku, w lb.
PRASIE REGIONALNEJ (N=12) w 2013 roku, w lb
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Struktura OPOZYCJI w kolejnych latach koncentruje się wokół temperatur NEGATYWNYCH. Szczególnie wyraźnie
rysuje się w 2013 roku, znikają OPOZYCJE AMBIWALENTNE, a OPOZYCJI NEUTRALNYCH jest 6 razy mniej. W
dwóch kolejnych latach przeważające OPOZYCJE NEGATYWE i NEUTRALNE, koncentrowały się wokół odmienianego
przez różne przypadki PIRACTWA.
Wykres 117. Sieć DZIAŁAŃ PODMIOTU w dyskursie o prawie Wykres 118. Sieć DZIAŁAŃ PODMIOTU w dyskursie o prawie
autorskim w PRASIE REGIONALNEJ (N=21) w 2012 roku, w lb.
autorskim w PRASIE REGIONALNEJ (N=40) w 2013 roku, w lb
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W przypadku DZIAŁAŃ <prawa autorskiego> w 2012 trudno było wskazać specyfikę tej kategorii. Z jednej strony, widać
dążenie do symetrii w opisie oddziaływań prawa autorskiego; z drugiej strony, istotna jest niska liczebność tej kategorii.

Można pokusić się o rekonstrukcję toku myślenia dziennikarzy: jeśli już w prasie regionalnej pojawiają się skutki działań
prawa autorskiego, to są one zarówno POZYTYWNE, jak i NEGATYWNE.
Wśród

DZIAŁAŃ

PODMIOTU

NEUTRALNYCH

w

2012

najwięcej

mówiono

o

ZEZWALANIU/UMOŻLIWIANIU. Podobnie było w 2013, z tym, że oprócz tej funkcji, zwracano uwagę na kwestię, że
prawo autorskie CHRONI. W 2012, i szczególnie w 2013 roku, wśród DZIAŁAŃ PODMIOTU NEGATWNYCH
zawracano uwagę na jego funkcję OGRANICZANIA/BLOKOWANIA. W 2012 wśród DZIAŁAŃ PODMIOTU
POZYTYWNYCH wyróżniano jego funkcję ochronną (CHRONI).
Wykres 119. Sieć OKREŚLEŃ w dyskursie o prawie autorskim w Wykres 120. Sieć OKREŚLEŃ w dyskursie o prawie autorskim w
PRASIE REGIONALNEJ (N=14) w 2012 roku, w lb.
PRASIE REGIONALNEJ (N=7) w 2013 roku, w lb.
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Struktura OKREŚLEŃ dotyczących prawa autorskiego jest najmniej liczna. W 2012 było to raptem 14 określeń, wśród
których dominują NEGATYWNE i NEUTRALNE, rok później było to już tylko 7 określeń, z czego tylko dwa były
NEGATYWNE. Zarówno w roku 2012, jak i 2013 z powodu zbyt małej liczebności sieci nie można było określić
wyraźnych kategorii.

Paweł Tomanek
STRUKTURA POLA SEMANTYCZNEGO DYKURSU O PRAWIE AUTORSKIM NA FACEBOOKU W LATACH
2012 I 2013
W 2012 roku w 180 wpisach na Facebooku (stanowiących 25% tekstów w próbie internetowej) zakodowaliśmy N=844
wyrażenia, czyli 19,3% wszystkich zakodowanych elementów. Oznacza to, że w 2012 roku dyskurs na Facebooku sytuował
się poniżej średniej, jeżeli chodzi o stopień jego rozbudowania. W 2013 roku sytuacja uległa znaczącej zmianie –
zwiększyła się znacznie nie tylko liczba wpisów w próbie (369) i ich udział (51,2%), ale też liczba zakodowanych wyrażeń
(N=1.758, 53% ogółu). Co ciekawe, wśród wszystkich zebranych materiałów oraz w próbie liczba wpisów i wyrażeń spadły
(zob. Charakterystyka materiałów internetowych, s. 28). Oznacza to, że zainteresowanie tą tematyką na Facebooku wzrosło
wbrew ogólnej tendencji (trzeba pamiętać, że ostatecznie nie wzięliśmy pod uwagę „powiadomień o prywatności”, które
jeszcze potęgowały ten efekt – zob. s. 31). Co więcej, stopień rozbudowania tego dyskursu nieznacznie przewyższył średnią,
a więc konotacje prawa autorskiego na Facebooku nie były już uboższe niż przeciętnie w innych serwisach internetowych.
To wszystko sprawiło, że Facebook okazał się jednym z najciekawszych mediów do szczegółowej analizy.

Wykres 121. Procentowy rozkład nacechowania emocjonalnego Wykres 122. Procentowy rozkład nacechowania emocjonalnego dyskursu
dyskursu o prawie autorskim na FACEBOOKU (N=844) w 2012 roku o prawie autorskim na FACEBOOKU (N=1.758) w 2013 roku.
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Dyskurs o prawie autorskim FACEBOOKU składał się w przeważającej mierze z elementów o NEUTRALNYM
nacechowaniu emocjonalnym, przy czym w 2012 roku ich odsetek (68,0%) był nieco mniejszy niż w całej próbie
internetowej (69,2%), natomiast w 2013 roku okazał się już nieco większy (78,8% przy 75,9% w całej próbie). A zatem
wbrew temu, czego można by oczekiwać, użytkownicy Facebooka – medium zdecentralizowanego, gdzie nie obowiązuje
wymóg umiarkowanego tonu – posługiwali się dyskursem stosunkowo mało nasyconym emocjami. Co więcej, stopień tego
nasycenia znacząco zmalał między 2012 a 2013 rokiem. Jeśli chodzi o kategorie nacechowane emocjonalnie, można

zaobserwować duży spadek udziału wyrażeń NEGATYWNYCH, których odsetek w próbie zmalał niemal dwukrotnie, z
20% do 11,2% (podobny spadek nastąpił w całej próbie internetowej – z 19,0% do 12,2%). Spadek udziału pozostałych
kategorii – wyrażeń AMBIWALENTNYCH i POZYTYWNYCH – był o wiele mniejszy (AMBIWALENTNYCH – z 7,5%
o 6,1%, POZYTYWNYCH – z 4,5% do 3,9%). Wzrost neutralności dyskursu nastąpił przede wszystkim kosztem stępienia
jego krytycznego ostrza, co mogło wiązać się z upływem czasu od sporu wokół ACTA.

Wykres 123. Ogólna struktura pola semantycznego w dyskursie o prawie autorskim na FACEBOOKU (N=844) w 2012 roku, w lb.
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Wykres 124. Ogólna struktura pola semantycznego dyskursu o prawie autorskim na FACEBOOKU (N=1.758) w 2013 roku, w lb.
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W dyskursie na FACEBOOKU w obu latach wyraźnie przeważały ASOCJACJE, chociaż ich udział wyraźnie zmalał
między 2012 a 2013 rokiem (z 83,3% do 74,1%). Wzrósł natomiast znacznie odsetek EKWIWALENTÓW (z 9,4% do
13,1%) i zwłaszcza DZIAŁAŃ PODMIOTU (z 1,9% do 7.7%), osiągając poziom zbliżony do średniego w całej próbie
(trzeba jednak pamiętać, że w 2013 roku wpisy z Facebooka stanowiły dużo większą jej część). Świadczy to o tym, że
prawo autorskie oraz jego prawne i społeczne konsekwencje zaczęły w dużo większym stopniu stanowić bezpośredni
przedmiot zainteresowania użytkowników Facebooka, nie zaś jedynie kategorię pojawiającą się przy okazji omawiania
innych tematów. To zaskakujący wniosek, ponieważ to w 2012 roku rozegrała się batalia o ACTA, w której internet (w tym
również Facebook) stanowił jedno z głównych narzędzi mobilizacji, natomiast w 2013 roku brakowało wydarzeń
związanych z prawem autorskim w tak dużym stopniu angażujących uwagę publiczną. Jeśli chodzi o pozostałe sieci, to ich
udział okazał się w obu latach nieznaczny i stosunkowo mało się zmienił. Jest to znamienne zwłaszcza w wypadku sieci
OPOZYCJI (wzrost z 1,2% do 1,5%) i DZIAŁAŃ NA PODMIOT (spadek z 2,8% do 2,3%) które mogą obejmować
wypowiedzi o praktykach przeciwstawnych wobec prawa autorskiego (jego naruszania, „piractwa” itp.). Niewielka
liczebność tych sieci w zestawieniu z wynikami analiz jakościowych (zob. dalej) wskazuje, że użytkownicy Facebooka nie
poświęcali tym praktykom szczególnej uwagi. Natomiast szczątkowy charakter sieci OKREŚLEŃ (1,4% w 2012 roku i
1,3% w 2013 roku) świadczy o tym, że bardzo rzadko korzystali z możliwości wyrażania swojego stosunku do prawa
autorskiego w najbardziej bezpośredni sposób, a więc za pomocą epitetów.

Wykres 125. Sieć ASOCJACJI (N=703) w dyskursie o prawie
autorskim na FACEBOOKU w 2012 roku, w lb.

Wykres 126. Sieć ASOCJACJI (N=1.309) w dyskursie o prawie
autorskim na FACEBOOKU w 2013 roku, w lb.
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Sieć ASOCJACJI – wyraźnie dominująca w obu latach objętych badaniem – składała się w przeważającej mierze z wyrażeń
NEUTRALNYCH (w 2012 r. – 68,3%, w 2013 r. – 79,2%). Wzrost ich udziału między 2012 a 2013 rokiem oznaczał siłą
rzeczy spadek odsetka wyrażeń nacechowanych emocjonalnie, który w największym stopniu dotyczył wyrażeń
NEGATYWNYCH (z 20,2% do 11,3%), a w dalszej kolejności – wyrażeń AMBIWALENTNYCH (z 7,4% do 5,8%) i
POZYTYWNYCH (z 4,1% do 3,7%). Oznacza to, że – przy nieco większym zainteresowaniu tą tematyką na Facebooku –
ton dyskursu na temat prawa autorskiego z jednej strony stał się ogólnie mniej emocjonalny, z drugiej zaś wyraźnie stracił
na negatywności.

Zmieniła się również wyraźnie treść asocjacji, analizowana w jakościowej części badań. Przede wszystkim stały się
one bardziej rozproszone tematycznie – w obu latach w próbie jakościowej najliczniej występowały kategorie „zbiorcze”
(takie jak INNE i RZECZOWE INNE), ale ich udział wyraźnie wzrósł. Dyskurs na temat prawa autorskiego stał się więc
mniej specyficzny, w mniejszym stopniu skupiony wokół konkretnych typów aktorów, obiektów czy środowisk. W obrębie
asocjacji „specyficznych” również doszło do znaczącego przesunięcia. W 2012 roku do najliczniejszych należały kategorie
KRAJOWYCH AKTORÓW POLITYCZNYCH, WYTWORÓW CYFROWYCH i INTERNETU, wyraźnie związane ze
sprawą ACTA i udziałem polityków obozu rządzącego w negocjowaniu tego porozumienia. W 2013 roku wspomniane
kategorie były już wyraźnie rzadziej reprezentowane , na pierwszy plan wysunęły się natomiast kategorie ELEMENTÓW
SYSTEMU PRAWNEGO i PRAWODAWSTWA. Oznacza to, że kontekst, w jakim występowało pojęcie prawa
autorskiego, w pewnej mierze zmienił charakter z politycznego na stricte prawny.
W to „odpolitycznienie” tematyki prawa autorskiego wpisuje się też zmiana w obrębie samych ASOCJACJI
NEGATYWNYCH. W 2012 roku najliczniejsza okazała się tu kategoria KRAJOWYCH AKTORÓW POLITYCZNYCH,
która w 2013 przesunęła się na dalszy plan, a czołowe miejsca zajęły kategorie NARUSZEŃ PORZĄDKU PRAWNEGO i
SERWISÓW INTERNETOWYCH INNYCH. W dyskursie użytkowników Facebooka ciężar negatywnych asocjacji
związanych z prawem autorskim przesunął się więc w jakimś stopniu z tych, którzy je stanowią, na użytkowników i
przekazicieli dóbr, które to prawo obejmuje.

Wykres 127. Sieć EKWIWALENTÓW (N=79) w dyskursie o prawie
autorskim na FACEBOOKU w 2012 roku, w lb.
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Wykres 128. Sieć EKWIWALENTÓW (N=231) w dyskursie o prawie
autorskim na FACEBOOKU w 2013 roku, w lb.
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Źródło: Katarzyna Michalczak, Paweł Tomanek, opracowanie własne.

Struktura sieci EKWIWALENTÓW okazała się niezmienna mimo znacznego wzrostu jej liczebności – w obu latach
składała się ona w przytłaczającej większości z wyrażeń NEUTRALNYCH (w 2012 r. – 94,9%, w 2013 r. – 96,5%).
Użytkownicy Facebooka niemal nie używali więc nazw zastępujących termin „prawo autorskie”, które jednocześnie
wyrażałyby jakiś stosunek emocjonalny do niego. Co więcej, jak pokazuje analiza jakościowa, wydźwięk emocjonalny
ekwiwalentów niemal we wszystkich wypadkach opierał się ich umieszczeniu w odpowiednim kontekście, nie zaś na
wprowadzaniu pierwiastka emocjonalnego do samej nazwy. Na Facebooku znaleźliśmy tylko dwa tego typu zabiegi
terminologiczne („prawa idiotyzmu”, „czarna magia”).

Wykres 129. Sieć DZIAŁAŃ NA PODMIOT (N=24) w dyskursie o
prawie autorskim na FACEBOOKU w 2012 roku, w lb.
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Wykres 130. Sieć DZIAŁAŃ NA PODMIOT (N=41) w dyskursie o
prawie autorskim na FACEBOOKU w 2013 roku, w lb.

10

działanie na podmiot
ambiwalentne

12

8

działanie na podmiot
neutralne

10

5
6

4

12

14

4

4

działanie na podmiot
negatywne
działanie na podmiot
pozytywne

8

9
7

działanie na podmiot
ambiwalentne
działanie na podmiot
neutralne

6

działanie na podmiot
negatywne

4

działanie na podmiot
pozytywne

2

2

0

0

Źródło: Katarzyna Michalczak, Paweł Tomanek.

Sieć DZIAŁAŃ NA PODMIOT w 2012 roku okazała się zbyt mało liczna, aby mogła pozwolić na wyciągnięcie mocnych
wniosków. W 2013 roku jej liczebność wyraźnie wzrosła, a oprócz tego jej rozkład okazał się odmienny od pozostałych
sieci. Najliczniej występowały w niej wyrażenia NEUTRALNE (31,7%), ale niewiele rzadziej pojawiały się wyrażenia
NEGATYWNE (29,3%), a znaczącą reprezentację miały też wyrażenia POZYTYWNE (22,0%) i AMBIWALENTNE
(17,1%). Oznacza to, że użytkownicy Facebooka nie skupiali się wyłącznie na „technicznych” (neutralnych) działaniach
podejmowanych wobec prawa autorskiego ani na praktykach jego naruszania czy łamania, ale rozpatrywali też działania o
przynajmniej częściowo pozytywnym charakterze. Jak jednak pokazuje analiza jakościowa, wśród działań

POZYTYWNYCH nie znalazł się żaden postulat zmiany prawa autorskiego, a dominowały wyrażenia z kategorii
KONSERWACJA, kładące nacisk na obronę status quo („zachowanie prawa autorskiego”, „musimy bronić”, „szanujmy”,
„powinni zastrzegać”).
Wykres 131. Sieć DZIAŁAŃ PODMIOTU (N=16) w dyskursie o
prawie autorskim na FACEBOOKU w 2012 roku, w lb.

Wykres 132. Sieć DZIAŁAŃ PODMIOTU (N=135) w dyskursie o
prawie autorskim na FACEBOOKU w 2013 roku, w lb.
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Źródło: Katarzyna Michalczak, Paweł Tomanek, opracowanie własne.
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Sieć DZIAŁAŃ PODMIOTU – podobnie jak sieć DZIAŁAŃ NA PODMIOT – tylko w 2013 roku okazała się
wystarczająco liczna, aby można było poddać analizie jej rozkład. W przeciwieństwie jednak do poprzedniej sieci okazał się
on zdecydowanie dysproporcjonalny – dominowały w nim działania NEUTRALNE (72,6%), wyraźnie dystansując
pozostałe kategorie (NEGATYWNE – 15,6%; AMBIWALENTNE – 7,4%; POZYTYWNE – 4,4%). Warto zauważyć, że w
tym roku była to sieć o najniższym po ASOCJACJACH poziomie nasycenia emocjonalnego, a jednocześnie wśród wyrażeń
nacechowanych emocjonalnie wyrażenia NEGATYWNE ponad trzykrotnie przeważały nad POZYTYWNYMI. Oznacza to,
że użytkownicy Facebooka bardzo rzadko dostrzegali pozytywne aspekty działania prawa autorskiego, a dużo częściej
podchodzili do niego z rezerwą lub otwartą niechęcią. Jej podłoże naświetla bliżej analiza jakościowa – prawo autorskie
OGRANICZA, BLOKUJE, UNIEMOŻLIWIA (łącznie 31,6% działań negatywnych) lub PRZEWIDUJE SANKCJE
(21,1%). Z kolei pozytywne aspekty jego działania to bez wyjątku różne formy CHRONIENIA (warto zauważyć, że to
pozytywne wyrażenie zakłada milcząco istnienie tych, przed którymi „należy chronić” przedmioty prawa autorskiego).

Wykres 133. Sieć OKREŚLEŃ (N=12) w dyskursie o prawie autorskim Wykres 134. Sieć OKREŚLEŃ (N=22) w dyskursie o prawie autorskim
na FACEBOOKU w 2012 roku, w lb.
na FACEBOOKU w 2013 roku, w lb.
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Źródło: Katarzyna Michalczak, Paweł Tomanek.

Sieć OKREŚLEŃ w obu latach okazała się mało liczna do analizy, natomiast jej z grubsza niezmienny rozkład, z wyraźną
dominacją wyrażeń NEUTRALNYCH, wskazuje, że użytkownicy Facebooka nie wyrażali swojego stosunku do prawa
autorskiego za pomocą epitetów. Ekwiwalenty neutralne obejmowały w przeważającej mierze zaimki dzierżawcze („moje”,
„cudze” itp.), a najmocniejszym zakodowanym określeniem negatywnym okazało się wyrażenie „źle sformułowane”.

Wykres 135. Sieć OPOZYCJI (N=10) w dyskursie o prawie autorskim
na FACEBOOKU w 2012 roku, w lb.

Wykres 136. Sieć OPOZYCJI (N=26) w dyskursie o prawie autorskim
na FACEBOOKU w 2013 roku, w lb.
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Sieć OPOZYCJI w 2012 roku występowała na Facebooku w szczątkowej postaci; w 2013 roku okazała się nieco liczniejsza,
ale nadal niewystarczająco do rzetelnej analizy ilościowej. W obu latach najliczniej występowały opozycje NEGATYWNE;
co ciekawe, nie pojawiła się wśród nich jakościowa kategoria PIRACTWO, często używana chociażby w dziennikach
ogólnopolskich. Użytkownicy Facebooka nie stosowali tego słowa nawet w sensie żartobliwym, dystansując się pod tym
względem do dominującego dyskursu. Praktyki niezgodne z prawem autorskim określali przede wszystkim wyrażeniami
należącymi do kategorii NARUSZEŃ PORZĄDKU PRAWNEGO („naruszanie”, „łamanie”, „plagiat”), KRADZIEŻY
(wyłącznie w 2013 roku) i ŚCIĄGANIA. Opozycje AMBIWALENTNE – występujące głównie w 2013 roku – sprowadzały

się do krytyki nadmiernego rygoryzmu w egzekwowaniu prawa autorskiego („bez przesady z tym plagiatowaniem”,
„każdego, kto skseruje kilka stron książki, oskarża się o kradzież”), natomiast w ramach opozycji POZYTYWNYCH
przeciwstawiano prawo autorskie udostępnianiu dzieł na licencji Creative Commons („kultura dostępna dla każdego”, „do
wykorzystania w każdym celu”, „własność publiczna”).

PODSUMOWANIE
Pole semantyczne wyrażenia <prawo autorskie> na Facebooku rozbudowało się z 2012 na 2013 rok, inaczej niż w
pozostałych typach źródeł internetowych. Jednocześnie znacznie spadła temperatura emocjonalna tego pola, a zwłaszcza
odsetek wyrażeń NEGATYWNYCH. Znaczący wzrost odsetka EKWIWALENTÓW i szczególnie DZIAŁAŃ PODMIOTU
wśród zakodowanych wyrażeń świadczy o tym, że w 2013 roku prawo autorskie częściej stanowiło główny temat
wypowiedzi użytkowników Facebooka, nie zaś jedynie element kontekstu. Ten wynik oraz ogólny wzrost liczby
zakodowanych wyrażeń odbiegają od oczekiwań, zgodnie z którymi zainteresowanie tą tematyką powinno słabnąć w miarę
oddalania się sprawy ACTA. Wyjaśnienie tej anomalii może być proste – rozgłos sporu o ACTA mógł paradoksalnie
doprowadzić do rzadszego występowania terminu <prawo autorskie>, ponieważ to skrót <ACTA> stał się na pewien czas
hasłem wywoławczym dla całej tej problematyki, dużo łatwiej i precyzyjniej przywołującym konotacje, o które chodziło
nadawcom. Hipoteza ta ma jednak zasadniczą wadę – nie tłumaczy braku analogicznego efektu w innych typach serwisów
internetowych. Wyjaśnieniem mogą być odmienne sposoby konstruowania komunikatów na poziomie samego języka,
jednak aby to stwierdzić, należałoby przeprowadzić dodatkowe badania.

Mariusz Piotrowski

STRUKTURA POLA SEMANTYCZNEGO DYSKURSU O PRAWIE AUTORSKIM W FORACH INTERNETOWYCH
W LATACH 2012 I 2013
Pierwszą rzeczą, która rzuca się w oczy w przypadku forów internetowych jest zmniejszenie liczebności elementów pola
semantycznego w kolejnych latach. Spadek ten jest niemal dwukrotny z ponad 2.000 do ponad 1.100. Należałoby to
tłumaczyć tym, że fora internetowe straciły swoje znaczenie na rzecz serwisu Facebook.
Spadek ten nie odbił się jednak na zmianie w strukturze temperatur emocjonalnych. W przypadku forów internetowych w
2012 i w 2013 struktura ta niemal całkowicie była zbieżna ze strukturą dyskursu prasowego. Fora skupiają „specjalistów”,
więc język komunikacji przypomina język komunikacji „specjalistów” z tytułów prasowych. Ponad 2/3 wszystkich
temperatur
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AMBIWALENTNE wypełniły 28% struktury pola semantycznego w 2012 i 26% rok później. Różnice pomiędzy latami są
minimalne.

Wykres 137. Całkowity obraz nacechowania emocjonalnego dyskursu Wykres 138. Całkowity obraz nacechowania emocjonalnego dyskursy
o prawie autorskim na FORACH INTERNETOWYCH (N=2.058 o prawie autorskim na FORACH INTERNETOWYCH (N=1.141
wyrażeń) w 2012 roku.
wyrażeń) w 2013 roku.
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Źródło: Mariusz Piotrowski opracowanie własne

Ciekawsze zmiany zaszły w samej strukturze pola semantycznego. W strukturze pola dyskurs w 2012 na forach przypominał
dyskurs w prasie tradycyjnej. ASOCJACJE stanowiły ponad 82% sieci i układ ten kształtował charakter emocjonalny forów.
NEUTRALNYCH było 3,5 razy więcej, niż ASOCJACJI NEGATYWNYCH, które były następną kategorią ze względu na
liczebność. Na tej podstawie można przypuszczać, że dyskurs prawa autorskiego ma cechy dyskursu specjalistycznego.
W 2013 roku całkowita struktura pola semantycznego dla forów internetowych nie odpowiadała już ani strukturze pola
prasy ani pola internetu. ASOCJACJE stanowiły 66% wszystkich wyrażeń, co jest jednym z najmniejszych udziałów w

strukturze pola semantycznego mediów. Wyraźnie na tym tle odznaczały się EKWIWALENTY, które zajęły 16% całości.
DZIAŁANIA PODMIOTU zajęły trzecie miejsce pod względem liczebności, pokrywając 10% sieci.

Wykres 139. Ogólna struktura pola semantycznego w dyskursie o prawie autorskim na FORACH INTERNETOWYCH (N=2.058) w 2012 roku,
w lb.

Źródło: Mariusz Piotrowski opracowanie własne

Wykres 140. Ogólna struktura pola semantycznego w dyskursie o prawie autorskim na FORACH INTERNETOWYCH (N=1.141) w 2013 roku,
w lb.
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Wykres 141. Sieć ASOCJACJI w dyskursie o prawie autorskim na Wykres 142. Sieć ASOCJACJI w dyskursie o prawie autorskim
FORACH INTERNETOWYCH (N=1.676) w 2012 roku, w lb.
FORACH INTERNETOWYCH (N=757) w 2013 roku, w lb.
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ASOCJACJE NEUTRALNE w roku 2012 zawierały się przede wszystkim w kategorii RZECZOWE i WYTWORY
CYFROWE. Kolejnym elementem byli AUTORZY, co zrozumiałe dla natury forów -INTERNET. Silnie odznaczały się
ELEMENTY SYSTEMU PRAWNEGO i AKTORZY POLITYCZNI KRAJOWI. Widać tutaj wpływ ACTA na fora
internetowe. Wśród podmiotów zaangażowanych w dyskurs o prawie autorskim na forach zwracano uwagę na
WYDAWCÓW. W 2013 liczba kategorii uległa zawężeniu – dominowały WYTWORY CYFROWE. Podobnie jak w 2012
roku ważni byli dla umieszczających swoje wiadomości forumowiczów AUTORZY, ale także SERWISY HOSTINGOWE.

W 2012 roku wśród ASOCJACJI NEGATYWNYCH dominowały NARUSZENIA, KARY i KONSEKWENCJE i
AKTORZY POLITYCZNI KRAJOWI. W 2013 były to już głównie NARUSZENIA. ASOCJACJE AMBIWALENTNE w
2012 roku były zdominowane przez aspekty PRAWNE, a rok później były to informacje o PRZESTRZEGANIU PRAWA
AUTORSKIEGO. Wśród ASOCJACJI POZYTYWNYCH warto wskazać, że w 2013 roku „NARUSZYCIELE“ porządku
prawnego zdecydowanie się wyróżniali.
Wykres 143. Sieć EKWIWALENTÓW w dyskursie o prawie Wykres 144. Sieć EKWIWALENTÓW w dyskursie o prawie autorskim
autorskim na FORACH INTERNETOWYCH (N=165) w 2012 roku, na FORACH INTERNETOWYCH (N=183) w 2013 roku, w lb.
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Sieć EKWIWALENTÓW w kolejnych latach niemal w całości składała się z wyrażeń NEUTRALNYCH. Wyrażenia
AMBIWALENTNE i NEGATWYNE występowały sporadycznie.
Tak znaczna przewaga EKWIWALENTÓW NEUTRALNYCH wynika stąd, że autorzy używali jako synonimu
prawa autorskiego wyrazu <prawo> bądź też powoływali się na konkretne ustawy (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.).
Wykres 145. Sieć DZIAŁAŃ PODMIOTU w dyskursie o prawie Wykres 146. Sieć DZIAŁAŃ PODMIOTU w dyskursie o prawie
autorskim na FORACH INTERNETOWYCH (N=70) w 2012 roku, w autorskim na FORACH INTERNETOWYCH (N=117) w 2013 roku, w
lb.
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Emocjonalny charakter debaty o prawie autorskim dostrzec można w nacechowaniach emocjonalnych DZIAŁAŃ
PODMIOTU, czyli obszaru, w którym <prawo autorskie> realizuje swoje czynności. Zarówno w 2012, jak i w 2013
najmniej liczną kategorią w tej sieci jest kategoria DZIAŁAŃ PODMIOTU o temperaturze NEUTRALNEJ. Forumowicze,
w zdecydowanej większości, oceniają działania <praw autorskich> negatywnie. W 2013 pojawiło się za to więcej
temperatur AMBIWALNETNYCH.
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OGRANICZANIA/BLOKOWANIA, oraz informacje o PRZEWIDYWANYCH SANKCJACH, te ostatnie przeważały już
w pełni w 2013 roku. DZIAŁANIA PODMIOTU NEGATYWNE w 2012 i w 2013 roku to przede wszystkim wskazania na
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AMBIWALENTNYCH wyróżniały się PROBLEMY, które wiążą się z prawami autorskimi.
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Wykres 147. Sieć OKREŚLEŃ w dyskursie o prawie autorskim na Wykres 148. Sieć OKREŚLEŃ w dyskursie o prawie autorskim na
FORACH INTERNETOWYCH (N=55) w 2012 roku, w lb.
FORACH INTERNETOWYCH (N=20) w 2013 roku, w lb.
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W 2012 w strukturze OKREŚLEŃ najwyraźniej odznaczały się określenia NEUTRALNE, sama sieć była dość liczna. Rok
później była ona najmniej liczną siecią w polu semantycznym dyskursu prawa autorskiego. Ponadto, co jest dość
zaskakujące, w większości były one NEUTRALNE.
W 2012 i w 2013 wśród OKREŚLEŃ NEUTRALNYCH dominowały określenia PRAWNE. Pozostałe sieci nie
posiadały jednak wyraźnych kategorii, z których można by pokusić się o stworzenie odrębnych struktur.

Wykres 149. Sieć DZIAŁANIA NA PODMIOT w dyskursie o prawie Wykres 150. Sieć DZIAŁANIA NA PODMIOT w dyskursie o prawie
autorskim na FORACH INTERNETOWYCH (N=50) w 2012 roku, w autorskim na FORACH INTERNETOWYCH (N=32) w 2013 roku, w
lb.
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Źródło: Mariusz Piotrowski opracowanie własne

Sieć DZIAŁANIA NA PODMIOT odzwierciedla potencjalny kształt zmian, jaki widzieliby uczestnicy dyskusji na forach
internetowych w stosunku do prawa autorskiego. W tej kategorii uwidaczniają się emocje wokół prawa autorskiego –
połowa wyrażeń dotyczących działań skierowanych na prawo autorskie ma charakter NEGATYWNY.

DZIAŁANIA NA PODMIOT NEGATYWNE w 2012 i w 2013 wiążą się z NARUSZENIAMI prawa autorskiego.
Pozostałe sieci, tak jak w OKREŚLENIACH, nie posiadały jednak wyraźnych kategorii, z których można by pokusić się o
stworzenie odrębnych struktur.
Wykres 151. Sieć OPOZYCJI w dyskursie o prawie autorskim na Wykres 152. Sieć OPOZYCJI w dyskursie o prawie autorskim na
FORACH INTERNETOWYCH (N=42) w 2012 roku, w lb.
FORACH INTERNETOWYCH (N=32) w 2013 roku, w lb.

25

22

20
opozycja ambiwalentna
opozycja neutralna

15

opozycja negatywna
10

6

opozycja pozytywna
4

5
0
0

Źródło: Mariusz Piotrowski opracowanie własne

W 2012 roku najmniej liczną kategorią w polu semantycznym dyskursu prawa autorskiego były OPOZYCJE. Zdecydowanie
negatywne. Rok później opozycji było ich już więcej niż OKREŚLEŃ, ale struktura temperatur emocjonalnych nie uległa
zmianie. Zarówno w 2012 jak i w 2013 OPOZYCJE NEGATYWNE wiązały się z NARUSZENIAMI praw autorskich.

Bogna Kietlińska
Piotr Michalski

STRUKTURA POLA SEMANTYCZNEGO DYSKURSU O PRAWACH AUTORSKICH NA BLOGACH LATACH 2012
I 2013
W 2012 roku opisywana kategoria składała się w sumie z N=1.002 wyrażeń. Język blogów w zdecydowanej większości był
nacechowany NEUTRALNIE (738 wyrażeń). Znacznie mniej liczna okazała się kategoria nacechowań NEGATYWNYCH
(182) a wyrażenia AMBIWALENTNE i POZYTYWNE wystąpiły odpowiednio 42 i 40 razy. Otrzymany rozkład można
porównać ze strukturą temperatur emocjonalnych dyskursu internetowego ogółem i zauważyć wówczas przesunięcie 5%
nacechowań AMBIWALENTNYCH w stronę NEUTRALNYCH. Wynik ten świadczy o bardziej PROFESJONALNYM
podejściu do tematu prawa autorskiego w porównaniu z postami zamieszczonymi na facebooku czy wpisami na forach
internetowych. Może to również wynikać ze specyfiki blogów, polegającej na dłuższych i bardziej ustrukturyzowanych
tekstach aspirujących do miana ,,poważnych artykułów”. Ponadto, mniejsza liczba nacechowań AMBIWALENTNYCH
wydaje się świadczyć o bardziej zdecydowanym stanowisku w dyskusji o prawach autorskich i/lub większej wiedzy na ten
temat.

Wykres 153. Całkowity obraz nacechowania emocjonalnego dyskursu o Wykres 154. Całkowity obraz nacechowania emocjonalnego dyskursu
prawie autorskim na BLOGACH (N=1.002) w 2012 roku, w %
o prawie autorskim na BLOGACH (N=295) w 2013 roku, w %
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Źródło: Piotr Michalski, opracowanie własne

W tekstach pochodzących z blogów internetowych w roku 2013 pojawiło się w sumie 295 wyrażeń związanych z prawem
autorskim, czyli ponad 3 razy mniej niż w roku poprzednim. Może to oznaczać, że wraz z przejściem ,,burzy wokół ACTA”,
blogerzy stracili zainteresowanie owym tematem i nie poruszali go równie często w swoich tekstach. Zdecydowana
większość wyrażeń była nacechowana NEUTRALNIE (N=190). Drugą kategorią ze względu na liczebność wystąpień były
wyrażenia NEGATYWNE (N=61). Nacechowania AMBIWALENTNE i POZYTYWNE pojawiły się odpowiednio 30 i 14
razy. W stosunku fdo roku 2012, można zaobserwować relatywny spadek liczebności nacechowań NEUTRALNYCH o 10%

przy jednoczesnym wzroście liczby wystąpień pozostałych temperatur emocjonalnych – AMBIWALENTNYCH o 6%,
NEGATYWNYCH o 3% i POZYTYWNYCH o 1%. Szczególnie interesujący wydaje się wzrost pierwszej z trzech
wymienionych kategorii. Może on oznaczać, że gdy protesty i demonstracje przeciw wprowadzeniu ACTA ustały, blogerzy
nie potrafili w jasno sprecyzowany sposób ustosunkować się do przedmiotu sporu. Na podstawie analiz wykonanych na
potrzeby tego raportu nie sposób określić dlaczego tak się stało. Można za to postawić dwie alternatywne hipotezy: autorzy
wpisów nie do końca zrozumieli do jakich zmian w prawodawstwie doprowadziła owa dyskusja lub możliwość
wprowadzenia ACTA w Polsce sprowokowała ich do zainteresowania się obszarami, które są dla nich nowe,
niejednoznaczne lub niezrozumiałe.
Struktury pola semantycznego dla blogów w latach 2012 i 2013 są do siebie bardzo zbliżone. W obu przypadkach
zdecydowaną większość wszystkich wyrażeń (88,4% i odpowiednio 85.7%) stanowią ASOCJACJE. Drugą w kolejności
kategorią były tu EKWIWALENTY (5,4% i 6,8%). Pozostałe sieci były jeszcze mniej liczne. Na uwagę zasługuje fakt, że w
roku 2013 relatywnie rzadziej pojawiały się DZIAŁANIA NA PODMIOT. Tłumaczyć można to tym, że rok 2012 był
czasem sporów wokół ACTA. Liczne demonstracje i protesty musiały mieć wpływ na treść ówczesnych wpisów. Rok po
tych wydarzeniach, blogerzy nie dostrzegali już najwyraźniej żadnych prób wpływu na obowiązujące w Polsce prawo
autorskie.

Wykres 155. Ogólna struktura pola semantycznego dyskursu o prawie autorskim na BLOGACH (N=1.002) w 2012 roku

Źródło: Piotr Michalski, opracowanie własne.

Wykres 156. Ogólna struktura pola semantycznego dyskursu o prawie autorskim na BLOGACH (N=295) w 2013 roku
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Źródło: Piotr Michalski, opracowanie własne.

ekwiwalent neutralny

0

2

1

0

0

1

1

0

0

0

1

0

1

ekwiwalent negatywny

Już wstępna analiza struktury pola semantycznego pozwala uzupełnić i sprecyzować postawioną wyżej hipotezę o aspiracji
blogerów do profesjonalizmu. Język blogów został zdominowany przez ASOCJACJE, które świadczą o dyskursie
,,krążącym” wokół pojęcia prawa autorskiego, niepewnym, nieprecyzyjnym i wycofanym. Przesłanki sformułowane na
podstawie otrzymanych danych pozwalają na postawienie hipotezy o tym, że blogerzy aspirują do pisania w ,,stylu
fachowym”, jednak brakuje im wiedzy i profesjonalizmu, żeby rzetelnie wypowiadać się na temat prawa autorskiego. Inną
ciekawą obserwacją jest to, że w 2012 roku 16% wszystkich wyrażeń stanowią ASOCJACJE NEGATYWNE.
Najprawdopodobniej jest to wynik fali protestów przeciw ACTA, które objęły Polskę na początku 2012 roku. Trzeba w tym
kontekście pamiętać, że wielu blogerów nie otrzymuje żadnych pieniędzy za pisanie tekstów oraz uważa się za twórców
niezależnych, co prawdopodobnie postawiło ich ,,po stronie” przeciwników zmian w prawie autorskim. Niekompletne
zrozumienie obowiązujących ustaw (o czym świadczy dominacja ASOCJACJI w dyskursie) spowodowało prawdopodobnie
,,przelanie” negatywnych emocji związanych z ACTA na prawo autorskie w ogóle. Tezę tę potwierdzałby także znacznie
mniejszy rozmiar pola w 2013 roku. Wynika to najpewniej stąd, że wraz ze zmianą sytuacji związaną z odrzuceniem ACTA
blogerzy rzadziej podejmowali kwestie bezpośrednio dotyczące bądź stojące w relacji z prawem autorskim.

Wykres 157. Sieć ASOCJACJI w dyskursie o prawie autorskim na Wykres 158. Sieć ASOCJACJI w dyskursie o prawie autorskim na
BLOGACH (N=886) w 2012 roku, w lb.
BLOGACH (N=253) w 2013 roku, w lb.
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Źródło: Piotr Michalski, opracowanie własne.

Sieć ASOCJACJI jest dominującą częścią dyskursu o prawie autorskim na blogu zarówno w 2012 jak i 2013 roku.
Dominują w niej nacechowania NEUTRALNE, które w roku 2012 stanowiły 73,5% ASOCJACJI i w roku 2013 64,4%.
Drugie w kolejności są wyrażenia nacechowane NEGATYWNE (18% i 22,1%). W roku 2012 wyrażenia nacechowane
AMBIWALENTNE i POZYTYWNE stanowiły po około 4,2% wszystkich ASOCJACJI. A w roku 2013 odpowiednie 9,5%
i 3,9%. W porównaniu z rokiem 2012, ASOCJACJE NEUTRALNE wystąpiły wyraźnie rzadziej (różnica wyniosła ponad
9%). Wzrosła za to relatywna liczebność nacechowań NEGATYWNYCH oraz AMBIWALENTNYCH po około 4%.

W obu latach ASOCJACJE NEUTRALNE odnoszą się przede wszystkim do kategorii RZECZOWE. Mowa tu zatem
o takich dziełach, czy też wytworach, których charakter nie został jasno określony jako cyfrowy bądź analogowy. Można
zatem uznać, że zarówno w roku 2012 jak i 2013 stanowiły one tło dyskusji o prawie autorskim na blogach. Ponadto w roku
2012 stosunkowo często pojawiają się także AKTORZY omawianego dyskursu, w roku kolejnym obecni już rzadziej i
przede wszystkim pod postacią SERWISÓW HOSTINGOWYCH.
Wykres 159. Sieć EKWIWALENTÓW w dyskursie o prawie autorskim Wykres 160. Sieć EKWIWALENTÓW w dyskursie o prawie
na BLOGACH (N=54) w 2012 roku, w lb.
autorskim na BLOGACH (N=20) w 2013 roku, w lb.
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Źródło: Piotr Michalski, opracowanie własne

1

1

0

Drugą ale już znacznie mniej liczną pod względem liczebności wyrażeń siecią są EKWIWALENTY. Zdecydowanie
najczęściej pojawiały się nacechowania NEUTRALNE. W wypadku tej sieci w roku 2013 wystąpiły istotne zmiany w
porównaniu z materiałem pochodzących z roku 2012. Blogerzy bardziej pozytywnie odnosili się do <prawa autorskiego>.
Świadczy o tym zarówno spadek wyrażeń NEGATYWNYCH jak i wzrost nacechowań POZYTYWNYCH. Ponadto, sieć w
roku 2013 była ponad dwa razy mniej liczna niż w roku poprzednim. Oznacza to, że blogerzy rzadziej odnosili się wprost do
prawa autorskiego.
W obu latach EKWIWALENTY NEUTRALNE całościowo wpisują się w kategorię PRAWNE. Oznacza to, że jako
synonimy <prawa autorskiego> stosowano wyłącznie terminy związane ze sferą prawną. Najczęściej było to słowo
<prawo>, w którym prawo autorskie się zawiera, bądź też powołanie się na Ustawę o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

Wykres 161. Sieć DZIAŁAŃ PODMIOTU w dyskursie o prawie Wykres 162. Sieć DZIAŁAŃ PODMIOTU w dyskursie o prawie
autorskim na BLOGACH (N=21) w 2012 roku, w lb.
autorskim na BLOGACH (N=13) w 2013 roku, w lb.
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Źródło: Piotr Michalski, opracowanie własne
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Sieć DZIAŁAŃ PODMIOTU składa się w większości z wyrażeń NEUTRALNYCH a jej struktura jest zbliżona w obu
latach. Tak rzadkie pojawianie się wyrażeń odnoszących się do działań podejmowanych w imieniu prawa autorskiego zdaje
się więc cechować blogerów. Co więcej postawę blogerów wobec tych działań cechuje niski ładunek emocjonalny.
Wykres 163. Sieć OKREŚLEŃ w dyskursie o prawie autorskim na BLOGACH (N=19) w 2012 roku, w lb.

Źródło: Piotr Michalski, opracowanie własne

W roku 2012 w sieci OKREŚLEŃ przeważały nacechowania NEUTRALNE. W opisywanym polu wystąpiły również
OKREŚLENIA NEGATYWNE . Na żadnym z analizowanych blogów nie pojawiły się OKREŚLENIA POZYTYWNE ani
AMBIWALENTNE. Blogerzy okazali się być niezwykle powściągliwi charakteryzując termin <prawo autorskie>. Zwykle

posługiwali się OKREŚLENIAMI świadczącymi o ASEKURACYJNYM stylu dyskursu. W roku 2013 sieć OKREŚLEŃ
była jeszcze mniejsza i składała się z jednego OKREŚLENIA AMBIWALENTNEGO.
Wykres 164. Sieć DZIAŁAŃ NA PODMIOT w dyskursie o prawie autorskim na BLOGACH (N=16) w 2012 roku, w lb.

Źródło: Piotr Michalski, opracowanie własne.

W 2012 roku sieć DZIAŁAŃ NA PODMIOT była kolejną z nielicznych sieci pola <prawa autorskiego>. W roku 2013
składały się na nią już tylko 2 wyrażenia (po razie AMBIWALENTNE i POZYTYWNE). W roku 2012 podobnie jak w
przypadku OPOZYCJI, najliczniejszymi nacechowaniami były NEGATYWNE DZIAŁANIA NA PODMIOT stanowiące

połowę wyrażeń. Nieco rzadziej pojawiły się wyrażenia NEUTRALNE. Autorzy blogów negatywnie oceniali działania
mające na celu zmianę obowiązującego prawa autorskiego w kierunku ograniczania ,,wolności w internecie”. Niemal
całkowity brak wyrażeń oznaczających DZIAŁANIA NA PODMIOT w roku 2013 zdaje się z kolei świadczyć o tym, że
blogerzy nie dostrzegali aktywności podejmowanych przez różne podmioty, których celem była zmiana obowiązującego w
Polsce prawa autorskiego.
Wykres 165. Sieć OPOZYCJI w dyskursie o prawie autorskim na Wykres 166. Sieć OPOZYCJI w dyskursie o prawie autorskim na
BLOGACH (N=6) w 2012 roku, w lb.
BLOGACH (N=6) w 2013 roku, w lb.
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Sieć OPOZYCJI w obu latach składa się z 6 wyrażeń, z czego większość stanowiły OPOZYCJE NEGATYWNE
(odpowiednio 4 i 5 wyrażeń). Bardzo małe rozmiary tych sieci nie pozwalają na wyciąganie dalszych wniosków poza tym,
że o prawie autorskim na blogach praktycznie nie pisze się w kategoriach opozycji.

Bogna Kietlińska

STRUKTURA POLA SEMANTYCZNEGO DYSKURSU O PRAWIE AUTORSKIM NA MIKROBLOGACH W
LATACH 2012 I 2013
We wpisach pochodzących z mikroblogów, które zostały poddane analizie, pojawiło się w roku 2013 w sumie 125 wyrażeń
związanych z prawem autorskim. Dla porównania w roku 2012 na pole to składało się 465 wyrażeń. Podobnie jak w roku
poprzednim spośród wszystkich badanych przez nas przestrzeni internetowych (Facebook, blogi, fora, mikroblogi), pole to
także dla roku 2013 jest najmniejsze. Ponadto różnica pomiędzy liczebnością pola największego (Facebook - 1758 wyrażeń)
i pola najmniejszego (Mikroblogi – 125 wyrażeń) była w roku 2013 ogromna. W stosunku do roku poprzedniego podobny
jest temperaturowy rozkład pola. Większość znajdujących się w nim wyrażeń (84 co stanowi 67,2% całości pola) było
nacechowanych NEUTRALNIE. Następnie 17 wyrażeń (13,6%) miało NEGATYWNĄ temperaturę emocjonalną, 13
wyrażeń (10,4%) AMBIWALENTNĄ i 11 wyrażeń (8,8%) POZYTYWNĄ.
W stosunku do roku poprzedniego podobny jest temperaturowy rozkład pola. Większość znajdujących się w nim wyrażeń
(84 co stanowi 67,2% całości pola) było nacechowanych NEUTRALNIE. Następnie 17 wyrażeń (13,6%) miało
NEGATYWNĄ temperaturę emocjonalną, 13 wyrażeń (10,4%) AMBIWALENTNĄ i 11 wyrażeń (8,8%) POZYTYWNĄ.

Wykres 167. Całkowity obraz nacechowania emocjonalnego dyskursu o Wykres 168. Całkowity obraz nacechowania emocjonalnego
prawie autorskim na MIKROBLOGACH (N=465 wyrażeń) w 2012 dyskursu o prawie autorskim na MIKROBLOGACH (N=125
roku, w %
wyrażeń) w 2013 roku, w %
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Źródło: Bogna Kietlińska, opracowanie własne.
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Wykres 169. Ogólna struktura pola semantycznego w dyskursie o prawie autorskim na MIKROBLOGACH (N=465) w 2012 roku, w lb.

Źródło: Bogna Kietlińska, opracowanie własne.

Wykres 170. Ogólna struktura pola semantycznego w dyskursie o prawie autorskim na MIKROBLOGACH (N=125) w 2013 roku, w lb.
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Źródło: Bogna Kietlińska, opracowanie własne.
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Struktura pola semantycznego dyskursu o prawie autorskim na mikroblogach w 2013 roku zdominowana jest przez dwie
sieci. Pierwszą z nich, zdecydowanie najbardziej liczną, jest sieć ASOCJACJI. Składa się na nią 77 wyrażeń, co stanowi
61,6% wszystkich wyrażeń. Drugą pod kątem liczebności jest znacznie już mniejsza sieć EKWIWALENTÓW składająca
się z 29 wyrażeń, co stanowi 23,2% pola. To te dwie sieci decydują o strukturze pola. Trzecią co do wielkości siecią jest sieć
DZIAŁAŃ PODMIOTU (14 wyrażeń – 11,2%). Sieci OPOZYCJI oraz DZIAŁAŃ NA PODMIOT występują jedynie
śladowo, a sieć OKREŚLEŃ jest zupełnie w tej strukturze nieobecna. Kolejność poszczególnych sieci w roku 2013
uporządkowana malejąco powtarza analogicznie uporządkowane sieci w roku 2012. Znaczącą różnicą, poza wielkością obu
tych pól, jest właśnie brak OKREŚLEŃ w materiale zebranym w roku 2013.
Na podstawie dwóch powyższych wykresów (169 i 170) można stwierdzić, że prawo autorskie na mikroblogach w 2013 r.
po pierwsze pojawiało się bardzo rzadko (prawie 4 razy rzadziej niż w roku poprzednim), a po drugie podobnie jak w roku
2012 nie budziło wielkich emocji. Wyrażano się na jego temat w sposób oszczędny. Nie stanowiło ono tematu wiodącego i
pojawiało się w wypowiedziach mikroblogerów tylko pomocniczo. Nie dyskutowano na jego temat, a jedynie sporadycznie
do niego nawiązywano, na co wskazuje najbardziej rozbudowana sieć ASOCJACJI. Ponadto jeśli odnoszono się do prawa
autorskiego, robiono to w sposób neutralny, zupełnie pozbawiony OKREŚLEŃ. Wyraża się to w przewadze ASOCJACJI o
tej temperaturze, jak i w obecności niemalże wyłącznie EKWIWALENTÓW NEUTRALNYCH. Sytuacja taka świadczy o
spadku w 2013 roku i tak niewielkiego zainteresowania mikroblogerów tematem prawa autorskiego.
Podsumowując, należy tu wziąć pod uwagę dwa tropy interpretacyjne. Pierwszy oznaczałby, że o prawie autorskim na
mikroblogach „mówi się” rzadko i w sposób o niskim nacechowaniu emocjonalnym, co może sugerować przyjęcie przez

nadawców tych wypowiedzi postawy asekuracyjnej. Może to świadczyć o dużym sformalizowaniu przestrzeni
mikroblogowej, czego przejawem jest złagodzenie temperatur zamieszczanych tam wypowiedzi. Ponadto tendencja do
zainteresowania tym tematem wśród mikroblogerów jest zdecydowanie malejąca, na co wyraźnie wskazują wyniki analiz z
2012 i następnie 2013 roku. Drugi trop interpretacyjny koncentruje się na kontekście występowania <prawa autorskiego> w
wypowiedziach mikroblogerów. Jak wykazuje analiza treści poszczególnych sieci, wyrażenie to pojawia się tu tylko
pomocniczo, a nie stanowi głównego tematu wypowiedzi, co może wyjaśniać dominację temperatury neutralnej.
Wykres 171. Sieć ASOCJACJI w dyskursie o prawie autorskim na Wykres 172. Sieć ASOCJACJI w dyskursie o prawie autorskim na
MIKROBLOGACH (N=367) w 2012 roku, w lb.
MIKROBLOGACH (N=77) w 2013 roku, w lb.
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Źródło: Bogna Kietlińska, opracowanie własne.
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Zarówno w roku 2012 jak i 2013 to sieć ASOCJACJI decyduje o emocjonalnej charakterystyce całego pola, ponieważ jest
ona najbardziej rozbudowana. W sieciach tych dominują wyrażenia NEUTRALNE (65% i 66,3%). Znacznie mniej, bo 19%
i kolejno 15,6% to wyrażenia NEGATYWNE. W roku 2012 wyrażenia AMBIWALENTNE (9%) przeważały nad
wyrażeniami POZYTYWNYMI (7%). W roku kolejnym rozkład ten uległ odwróceniu i wyrażenia POZYTYWNE
stanowiły 10,3% wszystkich wyrażeń w sieci a AMBIWALENTNE 7,8%. Należy tu jednak ponownie podkreślić, że sieć
ASOCJACJI w roku 2013 jest ponad 4 razy mniejsza niż w roku poprzednim, co wskazuje na znacznie mniejsze
zainteresowanie tym tematem niż w roku poprzednim.
W roku 2012 ASOCJACJE NEUTRALNE dotyczyły przede wszystkim kategorii RZECZOWE, w tym sporo miejsca
poświęcono WYTWOROM CYFROWYM, co najpewniej łączy się ze sprawą ACTA i skoncentrowaną wokół niej debatą.
W roku 2013 rozmiar sieci ASOCJACJI był zdecydowanie mniejszy a podział tematyczny bardziej zróżnicowany, a zatem
trudno jest wyróżnić kategorię wiodącą. ASOCJACJE NEUTRALNE dotyczyły zarówno WYTWORÓW, jak i AKTORÓW
omawianego dyskursu, bądź INTERNETU ogółem. Takie zróżnicowanie wyraźnie wskazuje, że samo prawo autorskie było
na mikroblogach w 2013 roku tematem pomocniczym, a nie głównym podejmowanym zagadnieniem.
W sieci EKWIWALENTÓW zarówno w 2012 jak i 2013 roku dominują wyrażenia NEUTRALNE (92% i 93,1%).
prawie wszystkie wyrażenia (93,1%) mają temperaturę NEUTRALNĄ. Pozostałe temperatury reprezentowane są śladowo, a
w roku 2013 AMBIWALENTE i POZYTYWNE nie występują ani razu. Taka struktura sieci EKWIWALENTÓW wynika
być może ze specyfiki terminu, dla którego w języku polskim trudno jest znaleźć EKWIWALENTY nacechowanie inaczej
niż NEUTRALNIE. Występowanie ekwiwalentów niemal wyłącznie NEUTRALNYCH, może być także związane z
zastępowaniem terminu <prawo autorskie> słowem <prawo>. Można oczywiście wskazywać na niską kreatywność i/lub

kompetencje nadawców analizowanych przez nas treści. Być może jednak kontekst ich wypowiedzi nie wymagał tworzenia
nowych form, a jedynie stosowania metonimii (<prawo> zamiast <prawo autorskie>).\
Podobnie jak w przypadku innych typów źródeł także na mikroblogach synonimy <prawa autorskiego> stanowią
tylko i wyłącznie terminy prawne. Było to albo samo słowo <prawo> bądź odwołania do konkretnych ustaw czy przepisów
prawa (najczęściej chodziło tu o Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
Wykres 173. Sieć EKWIWALENTÓW w dyskursie o prawie autorskim Wykres 174. Sieć EKWIWALENTÓW w dyskursie o prawie
na MIKROBLOGACH (N=52) w 2012 roku, w lb.
autorskim na MIKROBLOGACH (N=29) w 2013 roku, w lb.
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Źródło: Bogna Kietlińska, opracowanie własne.
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Sieć DZIAŁAŃ PODMIOTU w obu latach jest pod kątem liczebności siecią podobną i małą. Oznacza to, że nawet w
roku 2012, gdy o mikroblogerzy znacznie częściej odnosili się do prawa autorskiego, to jednak tak samo rzadko pisali o nim
w kontekście jego działania. Jest to tym ciekawsze, gdy zwrócimy uwagę na fakt, że prawo autorskie jest w przestrzeni
Internetu szczególnie problematyczne. Mimo to, cały obszar działań prawa autorskiego, czyli tego co ono de facto „robi”,
było w wypowiedziach mikroblogerów obecne w bardzo niewielkim stopniu. W stosunku do 2012 roku zmianie uległa
struktura sieci DZIAŁAŃ NA PODMIOT, czyli tyle samo jest tu wyrażeń AMBIWALENTNYCH i NEUTRALNYCH oraz
NEGATYWNYCH i POZYTYWNYCH. Sieć ta jednak w nieznacznym stopniu wpływa na strukturę ogólną pola, a ponadto
jej nieduża liczebność nie pozwala na szersze wnioskowanie.
Wykres 175. Sieć DZIAŁAŃ PODMIOTU w dyskursie o prawie Wykres 176. Sieć DZIAŁAŃ PODMIOTU w dyskursie o prawie
autorskim na MIKROBLOGACH (N=18) w 2012 roku, w lb
autorskim na MIKROBLOGACH (N=14) w 2013 roku, w lb.
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Źródło: Bogna Kietlińska, opracowanie własne.
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Wykres 177. Sieć OPOZYCJI w dyskursie o prawie autorskim na Wykres 178. Sieć OPOZYCJI w dyskursie o prawie autorskim na
MIKROBLOGACH (N=12) w 2012 roku, w lb.
MIKROBLOGACH (N=3) w 2013 roku, w lb.
1

1

1

1
0,9
0,8

0,7

opozycja ambiwalentna

0,6

opozycja neutralna

0,5

opozycja negatywna

0,4

opozycja pozytywna

0,3
0,2
0,1

0

0

Źródło: Bogna Kietlińska, opracowanie własne.

Sieć OPOZYCJI to jedynie w roku 2012 jedynie 12 wyrażeń a w roku 2013 już tylko 3. W roku 2012 ¾ to opozycje
NEGATYWNE, a ¼ opozycje NEUTRALNE. Opozycje AMBIWALENTNE i POZYTYWNE nie pojawiają się – jak widać
z wykresu 177 - w tej niewielkiej sieci ani razu. Jest to jedyna sieć w dyskursie o prawie autorskim na mikroblogach w
2012, w której wyraźnie zaznacza przewaga się wyrażeń o NEGATYWNEJ temperaturze emocjonalnej. Co ciekawe,
podczas gdy w roku 2012 najliczniej reprezentowane były opozycje NEGATYWNE, w roku kolejnym nie wystąpiły one ani
razu. Struktury sieci dla obu lat znacznie się różnią, niemniej jednak ich śladowe rozmiary nie pozwalają na wyciąganie
dalszych wniosków poza tym, że o prawie autorskim na mikroblogach praktycznie nie pisze się w kategoriach opozycji.

Może to wynikać zarówno z ograniczeń języka polskiego w tym zakresie, jak i z niewielkiego zainteresowania takiego
ujęcia zagadnienia.
Wykres 179. Sieć DZIAŁAŃ NA PODMIOT w dyskursie o prawie Wykres 180. Sieć DZIAŁAŃ NA PODMIOT w dyskursie o prawie
autorskim na MIKROBLOGACH (N=9) w 2012 roku, w lb.
autorskim na MIKROBLOGACH (N=2) w 2013 roku, w lb
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Źródło: Bogna Kietlińska, opracowanie własne.

Struktury sieci DZIAŁANIA NA PODMIOT dla obu lat znacznie się od siebie różnią. W roku 2012 ani raz unie występują
wyrażenia NEUTRALNE i POZYTYWNE. Już w roku 2012 mikroblogerzy jedynie w jednostkowych wypowiedziach
odnosili się do działań podejmowanych wobec prawa autorskiego, co może dziwić jeśli weźmiemy pod uwagę gorącą
sytuację wokół tego problemu w omawianym czasie. W roku 2013 właściwie nie pisano o tego typu działaniach.

Wykres 181. Sieć OKREŚLEŃ w dyskursie o prawie autorskim na MIKROBLOGACH (N=7) w 2012 roku, w lb.

Źródło: Bogna Kietlińska, opracowanie własne.

W przypadku sieci OKREŚLEŃ nie jest możliwe porównanie jej struktury w obu latach. Jest to spowodowane tym, że w
2013 roku w badanej przez nas próbie, w wypowiedziach mikroblogerów związanych z prawem autorskim nie wystąpiło ani
jedno OKREŚLENIE. W roku 2012 sieć OKREŚLEŃ <prawa autorskiego> składało się tylko 7 wyrażeń o NEUTRALNEJ
temperaturze emocjonalnej. Wskazuje to na bardzo dużą powściągliwość w charakteryzowaniu prawa autorskiego przez
mikroblogerów. Można wręcz powiedzieć, że <prawo autorskie>, jeśli już pojawiało się w ich wypowiedziach (a nie jest w
nich obecne wyłącznie przez pryzmat asocjacji), to jawi się jako prawo nijakie, pozbawione wyrazu, nieokreślone. Jeśli

wziąć pod uwagę bogactwo języka polskiego w zakresie przymiotników i wszelkiego typu określeń, a także jego duży
potencjał słowotwórczy, tak uboga sieć OKREŚLEŃ <prawa autorskiego>, tym bardziej dziwi.

Barbara Fatyga
ANALIZA NAGŁÓWKÓW W MATERIAŁACH PRASOWYCH DOTYCZĄCYCH PRAWA AUTORSKIEGO W
LATACH 2012 - 2013.
1. Teoretyczne ramy analizy i definicje głównych pojęć
Warto od razu zaznaczyć, iż poszukując ogólnych modeli komunikowania do zastosowania w analizie nagłówków
prasowych skupiliśmy się tutaj tylko na ich jednej stronie obejmującej nadawcę i pewne cechy przekazu, częściowo
uwzględniając stronę społecznego funkcjonowania przekazu i pomijając stronę odbiorcy. Aby zająć się analizą nagłówków
prasowych (pozostałe przekazy medialne dotyczące prawa autorskiego nie były z reguły tytułowane) najpierw należy
ustalić ogólne ramy teoretyczne takiej analizy. Odwołamy się tutaj do kilku modeli transmisji przekazu.
Z „modelu wszechmocy propagandy” Serge’a Tchakhotine’a zapożyczamy jako założenie tezę o przekonaniu
przyświecającym często, naszym zdaniem, twórcom nagłówków prasowych, iż „Człowiek jest (…) istotą kierującą się
bardziej kategoriami uczucia i instynktu, niż rozumu.” 20 Jak pisze Elihu Katz model ten „(…) w świadomości pierwszych
badaczy składał się z: a) wszechmocnych mediów zdolnych narzucić idee bezsilnym umysłom oraz b) zatomizowanej
masowej publiczności, połączonej ze środkami masowymi, lecz nie wewnętrznie ze sobą.” 21 Sam model i stojąca za nim
koncepcja odbiorców przekazów medialnych, co oczywiste, są już dziś anachroniczne, ale praktyka kulturowa (nadawanie
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Tomasz Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i internetu, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 1999, s.55.
Elihu Katz, The Diffusion of New Ideas and Practices, (w:) Wilbur Schramm (red.), The Science of Human Communication, New York: Basic Books, 1963, s. 80.

tytułów) oparta na nim zdaje się ciągle utrzymywać. Wydaje się, iż współcześnie ten i podobne modele można byłoby
przemianować na „samoniszczący się model arogancji mediów”.
Kolejnym pomocnym modelem może być „model mozaiki kulturowej” Abrahama Molesa. Tomasz Goban-Klas,
opisując go przypomina, że według Molesa „(…) współczesna kultura stała się całością nieuporządkowaną, o strukturze
mozaikowej, gdzie przemieszane są elementy różnej wartości. (...) kultura mozaikowa jest dziełem środków masowych,
które ją upowszechniają. Czerpią one z dorobku kulturowego przeszłości, niekiedy współczesności, a ogół ich przekazów
tworzy obraz społeczno-kulturowy (tableau socio-culturelle), w obliczu którego jest postawiony współczesny odbiorca.”
Dodajmy, iż odbiorca ów często - zgodnie z przywołanym wyżej „modelem wszechmocy propagandy” - nie dekoduje
treści nagłówków prasowych posługując się kompetencją poznawczą lecz odbiera je przede wszystkim emocjonalnie.
Refleksja będąca czasem pochodną tych emocji nie musi wcale polegać na próbie odczytania sensu modelowej treści,
zgodnej z wersją kultury legitymizowanej w znaczeniu Pierre’a Bourdieu 22. Co ciekawe, może jednak być zgodna - w
znaczeniu Umberto Eco – z „mozaikową” treścią zalegitymizowaną przez autora bądź odźwiernego nagłówkowego (por.
niżej), od początku niejasną lub nawet absurdalną, żerującą

na emocjach

23

, często współwarunkowaną przez

niekompetencję nadawców/odźwiernych.
Do interesujących hipotez może prowadzić zastosowanie w naszej analizie „modelu ekspresyjnego lub rytualnego”,
który Goban-Klas łączy z pracą Jamesa Careya z 1975 roku i opisuje następująco: „(…) [model ten] kładzie nacisk na
psychiczną satysfakcję nadawcy (i odbiorcy), a nie na cel instrumentalny. Opiera się na podzielanych znaczeniach i
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Pierre Bourdieu, Dystynkcja, Społeczna krytyka władzy sądzenia, Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar, 2005, s.9.
Umberto Eco, Replika, (w:) Tenże i in., Interpretacja i nadinterpretacja, Kraków: Wyd. Znak, 1996, ss. 142, 147.

emocjach. Łączność jest celem samym w sobie, komunikowanie ma charakter celebracyjny, dekoratywny, nie utylitarny, ma
także element <działania>, aktorstwa. Przekaz jest ukryty i wieloznaczny, zależny od skojarzeń i symboli obecnych w
kulturze. Medium i przekaz trudne są do oddzielenia.”24 Można dodać, że „psychiczna satysfakcja nadawcy” pojawia się
przede wszystkim w momencie zwiększenia nakładu, więc przekaz ma jednak cel instrumentalny. Dla nadawcy „medium i
przekaz” w takiej sytuacji rzeczywiście się zlepiają. Zaś „podzielane znaczenia i emocje” ulokowane są głównie w ramach
niskiego porządku kultury popularnej, ponieważ celem przekazu winno być dotarcie do jak największej liczby osób, a to w
umysłach nadawców jest połączone z przekonaniem o niskich kompetencjach poznawczych „masowego” odbiorcy oraz z
takimiż, rzeczywistymi kompetencjami samych nadawców. Nieodparcie przychodzi tu na myśl konstrukt zdegenerowanego
barokowego concetto, wykorzystującego „wszelkie efekty mające na celu zadziwienie i zaskoczenie odbiorcy” 25. Takie
konstruowanie nagłówków polega tu jednak nie tyle na pojawianiu się nowych treści (pełnieniu funkcji edukacyjnej), ile na
zaskakującym łączeniu znanych odbiorcy elementów w nowe całości i następnie eksploatowaniu ich aż do znudzenia i
odwracania uwagi odbiorcy od kolejnego, opartego na tym samym concetto degenerato, przekazu. Kwestia sensu jest tu
zdecydowanie drugorzędna, a przekaz staje się przeciwskuteczny, bo przestaje przyciągać uwagę. Ponadto treści czerpane
przez nadawców z intelektualnego rezerwuaru kultury popularnej nie tylko odwołują się do „podzielanych znaczeń”, lecz
próbują pewne z nich wykreować i narzucić, zgodnie ze znanym modelem oddziaływania przemocy symbolicznej. Więc –
wbrew temu, co pisze cytowany autor – punktem wyjścia dla nadawcy nie są podzielane społecznie znaczenia i emocje lecz
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Tomasz Goban-Klas, dz.cyt., s.67.
Por. hasło „Koncept” (w:) Janusz Sławiński (red.), Słownik terminów literackich, Ossolineum, 1998, s. 257.

ich - mający cechy symulakrum - wyobrażony zbiór, na którym nadawca operuje, pozbawiając go resztek sensu 26 .
„Dekoratywność” i „celebracyjność” oraz „rytualizm” i „ekspresywność” tego modelu komunikowania w zaproponowanej
interpretacji wydają się zbyt hasłowymi i niewiele tłumaczącymi kategoriami. Z punktu widzenia średnio wnikliwego
badacza i średnio kompetentnego, refleksyjnego odbiorcy przekaz jest tu nie tyle „ukryty”, ile pozornie jasny i pozornie
„wieloznaczny”. Służy to, jak zobaczyliśmy - do czasu, przyciągnięciu uwagi i wyzwoleniu, najlepiej zbiorowej, emocji.
Szczególnie nagłówki tworzą ramę do zapakowania tego rodzaju znaczeń. Funkcje przekazu redukują się rzeczywiście do
funkcji fatycznej (podtrzymywania łączności), ale zarazem tak konstruowane przekazy budują co najwyżej krótkotrwałe
całości społeczne. Ważniejszą cechą tego modelu jest jego ogólny niszczący wpływ na społeczeństwo i kulturę.
Socjologiczne i społeczne aspekty opisanego procesu wiążą się, z kolei, z przekształceniami zarówno w obrębie rynku prasy
– np. ze zwalnianiem kompetentnych dziennikarzy albowiem są za drodzy, jak i z postępującą degeneracją modelu
kształcenia na studiach nie tylko dziennikarskich itp. zjawiskami, których nie ma tu miejsca opisywać.
Z poprzednim modelem można więc powiązać „model rozgłosu: komunikowania jako pokazywania i
przyciągania uwagi”. Wiąże się on bezpośrednio z tzw. kulturą newsów doskonale opisaną przez Stuarta Allena27. Znów
zacytujmy Goban-Klasa: „(…) należy uchwycić i utrzymać uwagę odbiorców, nie tyle wobec samego przekazu, co wobec
samego medium. Tak działając, media masowe realizują cel ekonomiczny: mają pozyskać audytorium dla innych instytucji,
głównie handlowych”. Dodajmy od razu, iż ten model sugeruje w odniesieniu do problematyki prawa autorskiego,
kierowanie odbiorców ku określonym aktorom w dyskursie (w szczególności tym, którym liberalizacja prawa autorskiego
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zagraża). I dalej „Fakt uwagi jest ważniejszy od jakości uwagi (która jest trudna do zmierzenia). Fakt bycia znanym jest
często ważniejszy niż treść tego, co jest znane, a moc mediów ustalenia porządku dnia, co znajduje się w centrum uwagi,
jest elementem kształtowania świadomości społecznej. (…) Model pokazywania i przyciągania uwagi odpowiada percepcji
tych odbiorców, którzy w mediach widzą element rozrywki.”28 Autor pisze, z czym trudno się zgodzić, iż ów model od
strony odbiorcy opierający się na poszukiwaniu emocji jest „moralnie neutralny” i „nie zakłada transmisji znaczenia” 29.
Emocje wszakże mogą dotyczyć moralnego oburzenia czy potępienia lub – odwrotnie – sympatii i poparcia. Zawsze jest tu
także jakaś treść i znaczenia, chociaż niekoniecznie zgodne z kanonem kultury wysokiej; w tym w szczególności z
przyjętymi w nich standardami logicznymi.
Do określenie ogólnego formalnego modelu nadawania tytułów (vel nagłówków – por. niżej) może posłużyć „model
typologiczny” Kurta Lewina. Jak pisze Tomasz Goban-Klas, autor ten „wprowadził do analizy procesu komunikowania
pojęcie przepływu wiadomości” 30 , który jest zwykle nierównomierny i niecałkowity, bowiem regulują go bariery (wg
Lewina tzw. bramy), kontrolowane przez jednostki lub instytucje (tzw. odźwiernych – tu są nimi spece od nagłówków, nie
zawsze tożsami z autorami tekstów właściwych, ale też redaktorzy, wydawcy, itd.). Zgodnie z ustaleniami Lewina można
stwierdzić, w tym szczegółowym wypadku, że odźwierni nagłówkowi konstruując nagłówki prasowe przepuszczają pewne
informacje, zatrzymując inne. Jak słusznie podkreśla Goban-Klas rola odźwiernych „nie sprowadza się wyłącznie do
ograniczenia dopływu informacji, pełnią oni także (tu chyba nawet głównie - BF) funkcję stymulacyjną (…)”31.
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Medioznawcy rozróżniają precyzyjnie nagłówki składające się z tytułów, nadtytułów i podtytułów. Jak podaje
Wojciech Furman, autor tych haseł w „Słowniku terminologii medialnej”: „Nagłówek, headline [to] początkowy element
materiału dziennikarskiego (wypowiedzi dziennikarskiej) składający się z tytułu oraz podtytułu lub nadtytułu.” 32 Głównym
elementem pozostaje tu tytuł, który „(…) zachęca do lektury i odpowiada treści utworu; powinien być lapidarny, ciekawy,
celny i treściwy, a przy tym zgodny z charakterem środka przekazu, w jakim się ukazuje. Tytuł może być równoważnikiem
zdania (…), także zdaniem pojedynczym (…) lub złożonym. W tytule może znaleźć się informacja, pytanie (…),
komentarz (…), apel, aluzja lub metafora (…). Opanowanie sztuki układania dobrych tytułów jest jednym z elementów
mistrzostwa w zawodzie.”33 (podkreśl. – BF). Od razu warto zaznaczyć, iż ta definicja tytułu prasowego nie wydaje się
zadowalająca, bowiem użyte w niej kategorie „informacja” i „metafora” należą do innego porządku struktury tekstu niż
pozostałe. Mniejsza jednak o to, bowiem nie wchodząc w tym miejscu w przydługi wykład teoretyczny, po tych wstępnych
odwołaniach i ustaleniach pora już przedstawić narzędzie użyte do analizy nagłówków, co pozwoli pokazać na podstawie
konkretnych analiz jak w nagłówkach istnieją wymienione wyżej pojęcia.
2. Nota metodologiczna: metoda badania nagłówków prasowych
Materiałem do analizy były w tym wypadku 2 zbiory nagłówków prasowych, pochodzące z lat 2012 i 2013 (odpowiednio:
N= 448 i N= 478), utworzone według zasad losowania prób opisanych wyżej przez Pawła Tomanka. Dodatkowo autorka
wyeliminowała tu liczne powtórzenia (np. takie jak: „prawnik radzi” x 435 wystąpień). Każdy tytuł tej jakościowej analizie
32
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pojawia się zatem tylko raz w badanym zbiorze. W wypadku analizy dziedzin kultury, do których odnoszą się twórcy
nagłówków liczebności są większe niż podane, bowiem jeden nagłówek mógł zawierać odniesienia do dwóch lub nawet
trzech dziedzin kultury. Liczby odniesień były dość imponujące, bowiem w roku 2012 w nagłówkach odwołano się do
N=531 różnych dziedzin kultury, zaś w roku 2013 do N=631 dziedzin.
Narzędziem do analizy danych była autorska tabela (arkusz excel) zawierająca następujące kategorie, wynikające z
przyjętego w całym badaniu podejścia teoretycznego:
- typy kodów językowych (kategoria Basila Bernsteina34) używanych przez twórców nagłówków. Kod ograniczony to, w
największym skrócie zarówno slangi i tym podobne odmiany języka; typ rozwinięty to wersja języka naturalnego, którego
winna uczyć szkoła na poziomie podstawowym;
- typy intencji komunikacyjnych: zasadniczo główną intencją winno być informowanie czytelnika, ale w świetle
przytoczonych wyżej modeli komunikacji medialnej oraz ze względu na cechy badanego materiału empirycznego
wyróżnione zostały jeszcze wspomniane wyżej concetto, chęć wzbudzenia negatywnych emocji oraz kategoria niejasnych
intencji komunikacyjnych, jak się okazuje, wcale nie mała;
- typy nagłówków opisane zostały jako: metafory strukturalne (w zdecydowanej większości analizowanych przypadków
wielokrotnie wewnętrznie złożone; tu określona została tylko metafora główna), metafory pojemnika ( o podobnej budowie
wewnętrznej), personifikacje i

(stosunkowo nieliczne) animizacje, proste treści informacyjne nie zawierające tropów

literackich czy paraliterackich, pytania retoryczne, ironiczne insynuacje oraz nieliczne porównania i apele35;
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- dziedziny kultury, do których odnosili się twórcy badanych nagłówków prasowych zostały pogrupowane jako kody in vivo
– czyli ingerencja badaczki była tu ograniczona do nadania co najwyżej uogólniających nazw pewnym kategoriom;
- typy kontekstów zostały określone na podstawie odniesień nagłówków i wymagają krótkiego objaśnienia: kontekst
uniwersalny dotyczy tu kompetencji człowieka kulturalnego, który potrafi korzystać z zasobów wiedzy nabytej w trakcie
edukacji na poziomie średnim; kontekst globalny odnosi się do zagadnień współczesnego świata jako całości; kontekst
międzynarodowy (europejski) dotyczy problematyki naszego regionu, zaś kontekst krajowy wskazuje uwikłanie nagłówka w
kwestie zdecydowanie ograniczone do Polski, analogicznie jak wyżej – kontekst niejasny nie był, po prostu jednoznacznie
możliwy do określenia;
- temperatury emocjonalne nagłówków prasowych – ta kategoria w założeniu miała korespondować z analizami treści
przekazów prasowych, w podziale na typy badanych czasopism i koresponduje, jednakże rozbudowana analiza nie była w
tym wypadku zasadna, o czym niżej.
Ostatnia uwaga przed prezentacją wyników dotyczy zakresu przedstawionych niżej analiz. Okazało się mianowicie, iż
różnicowanie danych ze względu na typy badanych pism nie jest zasadne gdy idzie o nagłówki, bowiem niezależnie od typu
pisma były one budowane w podobny sposób. Lepiej zatem zrozumieniu przedstawionych niżej danych służą zamieszczone
wyżej odwołania teoretyczne do modeli komunikacyjnych.
3. Prezentacja wyników analiz

Jak widać z wykresu 182 w obu badanych latach w nagłówkach prasowych przeważa kod ograniczony, co zdaje się
potwierdzać przywołane modele komunikacji oraz pozostałe wyniki badania. Kod ten może być używany przez
dziennikarzy z kilku różnych powodów:
a) niektórzy z nich nie potrafią używać kodu rozwiniętego;
b) kod ograniczony lepiej pasuje do ukrycia niekompetencji na poziomie merytorycznym;
c) kod ograniczony służy rozprzestrzenianiu się modelu rozgłosu i przyciągania uwagi.

Wykres 182. Typy kodów stosowane w nagłówkach prasowych dotyczących prawa autorskiego w latach 20122013, w %.
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Do stwierdzonej przewagi kodu ograniczonego w zbadanych nagłówkach dobrze pasują wyniki analizy intencji
komunikacyjnych. Jak widać na wykresie 183, zwłaszcza w 2012 roku przewagę miało tu concetto, a zatem intencją było
przyciągnięcie uwagi, zadziwienie i zabawienie czytelnika. Prawidłowość ta bardzo nieznacznie zmalała w kolejnym roku,
ale towarzyszył jej wzrost odsetka nagłówków o niejasnych intencjach. Pocieszające dla racjonalisty mogą być niewielkie
odsetki takich nagłówków, które żerowały na lęk, poczuciu zagrożenia i braku bezpieczeństwa.

Wykres 183. Typy intencji komunikacyjnych w nagłówkach prasowych dotyczących prawa autorskiego w latach
2012-2013, w %
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Na kolejnym wykresie 184 widać, iż w obu badanych latach nagłówki były budowane przede wszystkim jako metafory
strukturalne, a zatem budulec był czerpany z kultury (potwierdza to analiza dziedzin poniżej). Warto zwrócić uwagę, że w
roku 2013 literackie i paraliterackie środki były używane nieco rzadziej i pojawiło się troszkę nagłówków zawierających
informację w postaci nie przybieranej metaforami czy też innymi atrakcyjnymi ozdobnikami zamazującymi podstawowe
znaczenia tych komunikatów. Zwraca uwagę bardzo rzadkie wykorzystywanie porównań do tworzenia nagłówków.
Tymczasem, obok prostych formuł oznajmujących porównania lepiej niż dominujące tu środki mogłyby pełnić funkcje
informacyjne i edukacyjne.
Wykres 184. Typy nagłówków stosowane w tekstach dotyczących prawa autorskiego w latach 2012-2013,
w%
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Jak już wspominaliśmy wyżej, dziedziny kultury wykorzystywane przez twórców nagłówków okazały się bardzo liczne.
Uwagę zwraca nie tylko sposób i liczba odniesień do poszczególnych dziedzin zobrazowane na wykresie 185, ale też dosyć
wyraziste różnice pomiędzy oboma badanymi latami. Dla 2013 roku zestaw dziedzin (zewidencjonowanych jako kody in
vivo) jest bogatszy (pojawił się np. feminizm); częściej odwoływano się do polityki lokalnej, kina i filmu, obyczajowości
oraz prawa. Najwyraźniej spadły odsetki odwołań do: protestów, informatyki i internetu, polityki i mediów. Obniżył się
również wydatnie odsetek niejasności tego rodzaju odwołań.

Wykres 185. Dziedziny kultury w nagłówkach tekstów prasowych dotyczących prawa autorskiego w latach 2012-2013,
w%
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Ciekawe, iż w roku 2012 najczęstszy kontekst, do którego odwoływały się nagłówki prasowe to kontekst krajowy, gdy
tymczasem w 2013 roku zdecydowanie przeważa kontekst uniwersalny. W 2013 zmniejsza się odsetek odniesień do
kontekstu globalnego, międzynarodowego i lokalnego. Zwiększa się zaś odsetek kontekstów niejasnych. Te wyniki en bloc
również mogą świadczyć o swoistej zaściankowości polskiego dyskursu prasowego i braku kompetencji w dostrzeganiu
szerszego tła krajowych procesów. Zaściankowość jest swoista i z tego powodu, iż wycięte tu zostały – jak widać lokalne
konteksty poruszanych w nagłówkach spraw.
Wykres 186. Typ kontekstu używany w nagłówkach prasowych dotyczących prawa autorskiego w latach
2012-2013, w %
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Analiza temperatur emocjonalnych nagłówków prasowych ma tę dodatkową wartość, iż w modelach rozgłosu i przyciągania
uwagi nagłówki są często jedynym tekstem czytanym przez odbiorcę. Tu zatem warto wypunktować następujące
obserwacje:
- jeśli idzie o negatywny wydźwięk emocjonalny wyniki pokazały spadek takich nagłówków;
- ambiwalentne emocjonalnie nagłówki stanowią w obu latach prawie 1/3 całości;
- nagłówki o pozytywnych temperaturach emocjonalnych są stosunkowo liczne w obu latach (ok. 1/5 całości);
- neutralne emocjonalnie nagłówki pojawiły się zdecydowanie liczniej w roku 2013.
Wykres 187. Temperatury emocjonalne nagłówków prasowych dotyczących prawa autorskiego w
latach 2012-2013, w %
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Podsumowanie
Generalnie można stwierdzić, iż konstruowanie tak ważnej części przekazu prasowego jaką są nagłówki, podlega dosyć
chaotycznym procesom, podporządkowanym wskazanym wyżej modelom komunikacji. Wart podkreślenia jest brak
spójności pomiędzy kategoriami wybranymi do analizy. Część z nich winna się składać w logiczne całości, jednakże ten
efekt występował w badanym materiale bardzo rzadko. Jedyną

powszechną wykrytą tu prawidłowością był brak

prawidłowych związków i chaotyczny charakter procesu tworzenia nagłówków. Pod tym względem wyniki badania
najwięcej mówią o kondycji polskiego dziennikarstwa, a nie o charakterystyce dyskursu o prawie autorskim. Wydaje się, że
także i ten fragment analiz można zakończyć taką oto rekomendacją: jeżeli dyskurs o prawie autorskim ma służyć
edukowaniu społeczeństwa i podnoszeniu świadomości prawnej, to najpierw trzeba wyedukować dziennikarzy. Na pewno
nie opłaca się tu stosowanie zasady: wszystko jedno co piszą, byleby w ogóle pisali.

ANALIZA TREŚCI POLA SEMANTYCZNEGO DLA <PRAWA AUTORSKIEGO> W DYSKURSIE PUBLICZNYM W
LATACH 2012 I 2013

Mariusz Piotrowski
METODOLOGIA
Na pierwszym etapie prowadzonego przez nas badania poszczególne wyrażenia i zwroty przyporządkowaliśmy do
następujących sieci pola semantycznego wyrażenia <prawo autorskie>: ASOCJACJI, EKWIWALENTÓW, OKREŚLEŃ,
OPOZYCJI, DZIAŁAŃ PODMIOTU i DZIAŁAŃ NA PODMIOT, określając także ich temperaturę emocjonalną. Na
drugim etapie, którego celem była analiza treści poszczególnych sieci, przyporządkowane do nich wyrażenia i zwroty
kodowaliśmy zgodnie z kategoryzacją załączoną w Tabeli 8. Kategorie zostały stworzone przez członków zespołu
badawczego w procedurze in vivo, w oparciu o losową próbkę materiału. Dla każdej z sieci wybrano próbę 100 elementów,
które stanowiły bazę wyjściową do wytwarzania kategorii. W efekcie powstało ponad 80 kodów. W dalszej części niektóre
kody zostały połączone w większe całości, ze względu na ich niewielką moc wyjaśniającą. Na diagramach, które są
graficznym przedstawieniem definicji terminu <prawo autorskie>, umieściliśmy tylko najliczniejsze kategorie, bądź takie,
które mimo niewielkiej reprezentacji okazywały się być znaczące dla opisywanego przez nas dyskursu. Szczególnie istotne
było to w ASOCJACJACH, których sieć składała się z kilku tysięcy elementów. Z każdej sieci pola semantycznego
wyodrębniliśmy próbkę materiału odpowiadającą relacjom uzyskanym na pierwszym etapie badania. Ponieważ drugi etap
badania bazował na losowym fragmencie materiału – liczebności uzyskanych kategorii nie pokrywają się z tymi z pierwszej
części badania.

Tabela 8. Kategorie wyodrębnione w trakcie kodowania wyrażeń i zwrotów należących do pola semantycznego wyrażenia <prawo autorskie>

Nazwa kategorii

Opis kategorii

AKTORZY

Wyrażenia i zwroty, które dotyczą jednostek, grup społecznych, instytucji biorących udział w
dyskursie o prawie autorskim.

AKTORZY POLITYCZNI EUROPEJSCY

Wyrażenia i zwroty, które dotyczą jednostek, grup społecznych, instytucji związanych z politycznymi
organami Unii Europejskie, a także z systemami politycznymi krajów członkowskich Unii
Europejskiej.

AKTORZY POLITYCZNI GLOBALNI

Wyrażenia i zwroty, które dotyczą jednostek, grup społecznych, instytucji związanych z
pozaeuropojskim systemem politycznym.

AKTORZY POLITYCZNI KRAJOWI

Wyrażenia i zwroty, które dotyczą jednostek, grup społecznych, instytucji związanych z polskim
systemem politycznym i ze sprawowaniem władzy administracyjnej.

AKTORZY SERWISY INNE

Wyrażenia i zwroty, które odnoszą się do serwisów internetowych – głównie portali internetowych.

AKTORZY SYSTEMU FINANSOWEGO

Wyrażenia i zwroty, które dotyczą jednostek, grup społecznych, instytucji zajmujących się sferą
ekonomiczną.

AKTORZY SYSTEMU PRAWNEGO

Wyrażenia i zwroty, które dotyczą jednostek, grup społecznych, instytucji działających w sferze
prawnej i legislacyjnej.

ANACHRONICZNE

Wyrażenia i zwroty, określają prawo autorskie jako przestarzałe i niedostosowane do dzisiejszych
realiów.

AUTORZY

Wyrażenia i zwroty, które dotyczą jednostek i grup społecznych zajmujących się twórczością
kulturalną i artystyczną.

BIBLIOTEKI/MEDIATEKI

Wyrażenia i zwroty, które dotyczą bibliotek i mediatek.

CHRONI

Wyrażenia i zwroty, które dotyczą działań prawa autorskiego – określają, że system prawa autorskiego
chroni pewne podmioty.

CZASOWE

Wyrażenia i zwroty, które odnoszą się do różnorodnych aspektów temporalnych.

DOSTAWCY INTERNETU

Wyrażenia i zwroty, które odnoszą się do firm, zajmujących się świadczeniem usług dostępu do
internetu.

DYSKUSJE

Wyrażenia i zwroty, które dotyczą toczonych dyskusji i debat.

ELEMENTY SYSTEMU PRAWNEGO

Wyrażenia i zwroty, które dotyczą różnego rodzaju ustaw, umów międzynarodowych – w tym także
ACTA/SOPA.

FAWORYZUJE

Wyrażenia i zwroty, które dotyczą działań prawa autorskiego – określają, że system prawa autorskiego
faworyzuje pewne podmioty, kosztem innych.

FINANSOWE

Wyrażenia i zwroty, które dotyczą zjawisk z obszaru ekonomii.

GEOGRAFICZNE

Wyrażenia i zwroty, które dotyczą przestrzeni geograficznych – państw, miast itd.

INNE/NIESKATEGORYZOWANE

Wyrażenia i zwroty, którym nie została przypisana żadna kategoria.

INSTYTUCJE/ORGANIZACJE

Wyrażenia i zwroty, które dotyczą grup społecznych, instytucji i organizacji innego rodzaju niż te
wyszczególnione wśród podkategorii Aktorów.

INTERNET

Wyrażenia i zwroty, które dotyczą działań w internecie.

KARY I KONSEKWENCJE

Wyrażenia i zwroty, które dotyczą konsekwencji działań prawnych i kar wynikających z różnego typu
kodeksów.

KONSERWACJA

Wyrażenia i zwroty, które dotyczą działań skierowanych na prawo autorskie – konserwujących stan
prawny.

KORZYŚCI FINANSOWE

Wyrażenia i zwroty, które wiążą się z osiąganiem zysków przez różnego typu aktorów społecznych.

KRADZIEŻ

Wyrażenia i zwroty, które dotyczą działań wobec prawa autorskiego mających na celu ich kradzież.

KRYTYCZNE

Wyrażenia i zwroty, które krytycznie definiują system prawa autorskiego.

NADAWCY TREŚCI

Wyrażenia i zwroty, które dotyczą instytucji nadających treści, takich jak stacje radiowe, stacje

(INSTYTUCJONALNI)

telewizyjne.

NAKAZUJE/ZOBOWIĄZUJE

Wyrażenia i zwroty, które dotyczą działań prawa autorskiego – określają, że system prawa autorskiego
nakazuje określone działania.

NARUSZENIA PORZĄDKU PRAWNEGO Wyrażenia i zwroty, które dotyczą naruszeń stanu prawnego, ale nie bezpośrednio prawa autorskiego.
"NARUSZYCIELE" PORZĄDKU
PRAWNEGO

Wyrażenia i zwroty, które dotyczą jednostek, grup społecznych, instytucji określanych jako
naruszające ład prawny.

NIEWIEDZA

Wyrażenia i zwroty, które sygnalizują brak wiedzy podmiotów.

OBELGI

Wyrażenia i zwroty, które nie wiążą się bezpośrednio z prawem autorskim, a wyrażają inwektywy, w
stosunku do innych uczestników dyskursu.

OCENA

Wyrażenia i zwroty, które nie wiążą się bezpośrednio z prawem autorskim, a wyrażają ocenę,
wartościowanie.

OCHRONA

Wyrażenia i zwroty, które dotyczą działań skierowanych na ochronę systemu prawa autorskiego

ODBIORCY

Wyrażenia i zwroty, które dotyczą jednostek, grup społecznych, instytucji, którzy są odbiorcami treści
kultury, np. słuchacze audycji radiowych, widzowie filmów, czytelnicy książek.

OGRANICZA/BLOKUJE/UNIEMOŻLIWIA Wyrażenia i zwroty, które dotyczą działań prawa autorskiego – określają, że system prawa autorskiego
ogranicza określone zachowania
PODEJRZANE

Wyrażenia i zwroty, które określają zjawiska jako budzące wątpliwości względem prawa.

OZZ

Wyrażenia i zwroty, które dotyczą instytucji zajmujących zarządzaniem prawami autorskimi, np.
ZAIKS, ZAPA.

PIRACTWO

Wyrażenia i zwroty, które dotyczą zjawisk naruszania obecnego systemu prawa autorskiego.

PODATKI

Wyrażenia i zwroty, które dotyczą kwestii z obszaru podatków, np. fiskus, koszty uzyskania
przychodów.

PODRÓBKI/BUBLE/SZAJSY

Wyrażenia i zwroty, które dotyczą przedmiotów posiadających mniejszą wartość niż oryginał. np.

nielegalna kopia, podróbka.
PRAWNE

Wyrażenia i zwroty, które odnoszą się do działań z obszaru prawa.

PRAWODAWSTWO

Wyrażenia i zwroty, które odnoszą się do działań z obszaru stanowienia prawa.

PRZESTRZEGANIE PORZĄDKU

Wyrażenia i zwroty, które odnoszą się do przestrzegania prawa przez podmioty.

PRZESTĘPSTWO

Wyrażenia i zwroty, które odnoszą się do łamania prawa przez podmioty.

PRZEWIDUJE SANKCJE

Wyrażenia i zwroty, które dotyczą działań prawa autorskiego – określają, że system prawa autorskiego
przewiduje kary za określone czyny.

RUCHY SPOŁECZNE

Wyrażenia i zwroty, które dotyczą jednostek, grup społecznych, instytucji dotyczą jednostek, grup
społecznych, instytucji dążących do zmiany społecznej, np. Anonymous, fundacja.

RZECZOWE

Wyrażenia i zwroty, które dotyczą przedmiotów będących wytworami kultury, np. serial, film,
przedstawienie.

SERWISY HOSTINGOWE

Wyrażenia i zwroty, które dotyczą instytucji zajmujących się świadczeniem usług przechowywania i
dostępu do danych np. youtube, rapidshare, chomikuj.

SKOMPLIKOWANE

Wyrażenia i zwroty, które określają prawo autorskie jako system skomplikowany i niejasny.

STRATY FINANSOWE

Wyrażenia i zwroty, które wiążą się ze stratami finansowymi różnorodnych aktorów społecznych.

ŚCIĄGANIE

Wyrażenia i zwroty, które dotyczą zjawisk pobierania danych z internetu.

TRANSAKCJE

Wyrażenia i zwroty, które odnoszą się do transakcji finansowych, np. przekazał kwotę, przelał
pieniądze.

WOLNE LICENCJE

Wyrażenia i zwroty, które dotyczą zjawisk z obszaru Wolnego Oprogramowania i Wolnej Kultury, np.
GPL, Creative Commons.

WYDAWCY

Wyrażenia i zwroty, które dotyczą jednostek, grup społecznych, instytucji zajmujących się
wydawaniem przedmiotów kultury, np. wydawcy muzyczni, wydawcy książek.

WYNAGRODZENIA (TANTIEMY ITP.)

Wyrażenia i zwroty, które odnoszą się do wynagrodzenia za pracę, twórczość, np. tantiemy, pieniądze
za skomponowanie utworu.

WYTWORY ANALOGOWE

Wyrażenia i zwroty, które dotyczą przedmiotów będących wytworami kultury, które w dystrybucji
używają materialnych nośników, np. książka, płyta cd.

WYTWORY CYFROWE

Wyrażenia i zwroty, które dotyczą przedmiotów będących wytworami kultury, które w dystrybuje się
w postaci cyfrowej, np. ebook, mp3.

WŁAŚCICIELE PRAW

Wyrażenia i zwroty, które dotyczą jednostek, grup społecznych, instytucji, które dysponują prawami
autorskimi.

ZEZWALA/UMOŻLIWIA

Wyrażenia i zwroty, które dotyczą działań prawa autorskiego – określają, że system prawa autorskiego
pozwala na określone zachowania.

ZMIANY

Wyrażenia i zwroty, które dotyczą działań na prawo autorskie – ogólne sformułowania o potrzebie
zmian.

ZMIANY – LIBERALIZACJA

Wyrażenia i zwroty, które dotyczą działań skierowanych na prawo autorskie – liberalizujących jego
działanie.

ZMIANY – ZAOSTRZENIE

Wyrażenia i zwroty, które dotyczą działań skierowanych na prawo autorskie – zaostrzające jego
działanie.

Źródło: Mariusz Piotrowski, opracowanie własne

WYNIKI ANALIZY TREŚCI
Mariusz Piotrowski
ROZKŁAD KATEGORII W SIECIACH DLA <PRAWA AUTORSKIEGO> W PRASIE W LATACH 2012 - 2013
Diagram 4. TEMPERATURA NEUTRALNA: Rozkład kategorii w sieciach dla <prawa autorskiego> w PRASIE w roku
2012

Źródło: Bogna Kietlińska, opracowanie własne

Dyskurs prawa autorskiego w prasie w 2012 roku przede wszystkim posługiwał się prawnymi (PRAWNE - 325)
synonimami. Prawo autorskie przez swoje oddziaływania OGRANICZAŁO/BLOKOWAŁO (21) działania różnych
podmiotów i PRZEWIDYWAŁO SANKCJE (17) wobec nich. Aspekt ochrony (CHRONI - 14) i zakresu zezwoleń
(ZEZWALA/UMOŻLIWIA -10) był wyraźniej mniej podnoszony i można go określić jako drugorzędny. Tak więc w prasie
w 2012 zwraca się uwagę na aspekt restrykcyjności prawa, nie zaś jego funkcje ochronne. Mimo to, nie można dostrzec
wyraźnego głosu postulującego zmianę tego stanu rzeczy. Główny głos należy do zwolenników LIBERALIZACJI (31)
istniejącego porządku prawnego. Opinie przeciwne są rzadsze (OCHRONA, ZAOSTRZENIE, NARUSZENIE,
KONSERWACJA) (razem 24), ale stanowią wyraźny głos sprzeciwu. Natomiast wyraźnie brakuje dominacji
jakiegokolwiek typu OKREŚLEŃ wobec prawa autorskiego, najprawdopodobniej wynikało to braku sprecyzowanego
stanowiska wobec problemu. Choć dostrzegano, że w OPOZYCJI do prawa autorskiego stają takie zjawiska jak
PIRACTWO (57) i NARUSZENIA PORZĄDKU PRAWNEGO (36), to jednak jedyną konstruktywną opozycję wobec
PRAWA AUTORSKIEGO było pojawienie się WOLNYCH LICENCJI (4). Ale był to głos niemal odosobniony. Można
więc stwierdzić, że w prasie 2012 nie pojawiła się jakakolwiek wyraźna alternatywa wobec systemu praw autorskich, które
źródło wielu problemów.
Tło dyskursu prawa autorskiego tworzą ASOCJACJE. Opisywana problematyka dotyczyła przede wszystkim aspektów
RZECZOWYCH (183) i bardzo szerokiej kategorii AKTORÓW (179). Środowiskiem oddziaływania prawa autorskiego
był przede wszystkim INTERNET (171), ale sfera jego regulacji pozostawała w rękach AKTORÓW POLITYCZNYCH
KRAJOWYCH (135). Głos twórców (AUTORZY – 102) był jednym z najczęściej słyszalnych. Prawo autorskie jest więc

problematyką autorów i legislatorów, którzy określają sposoby korzystania z wytworów swojej twórczości. Głos odbiorców
nie jest słyszalny.
Diagram 5. TEMPERATURA NEUTRALNA: Rozkład kategorii w sieciach dla <prawa autorskiego> w PRASIE w roku
2013

Źródło: Bogna Kietlińska, opracowanie własne

W dyskursie prasowym w 2013 roku, tak samo jak w 2012, najczęściej do prawa autorskiego odwoływano się przez aspekt
prawny. Widoczna jest jednak próba jego porównania względem różnych krajów przez ODWOŁANIA GEOGRAFICZNE
(6). Wśród działań, które są skutkiem prawa autorskiego, częściej niż przed rokiem zwracano uwagę, że ZEZWALA (57)
na określone czynności i CHRONI (48) podmioty. Mimo to funkcja restrykcyjna, jeszcze mocniej się odznaczyła
(OGRANICZA, NAKAZUJE, PRZEWIDUJE SANKCJE – razem 114). Doskonale to koresponduje z działaniami, które
należałoby podjąć wobec prawa autorskiego. Głównym głosem w prasie 2013 stały się propozycje KONSERWACJI (10)
status quo. Propozycje LIBERALIZACJI (4) stały się mniej widoczne. Wśród określeń najczęściej odnoszono się do
aspektów prawnych, i podobnie jak w 2012 roku, prasa nie ubarwiała języka pisania o prawie autorskim. Jak można się było
spodziewać, w przypadku tak konserwatywnego pisania o temacie praw autorskich, jego opozycję będzie nieład prawny
(NARUSZENIA PORZĄDKU PRAWNEGO, KRADZIEŻ, PIRACTWO – razem 37), nie zaś jakikolwiek spójny porządek.
Podobnie jak w 2012 roku, tłem pisania o prawie autorskim, było skupienie się na aspektach RZECZOWYCH, które razem
z WYTWORAMI CYFROWYMI I ANALOGOWYMI tworzyły najliczniejszą całość (438). Co ciekawe INTERNET w
2013 nie był już tak często areną oddziaływania praw autorskich, częściej była to przestrzeń GEOGRAFICZNA (103). Na
znaczeniu stracili AKTORZY POLITYCZNI KRAJOWI (90), a częściej w tekstach nawiązywano do AUTORÓW (245).

Diagram 6. TEMPERATURA NEGATYWNA: Rozkład kategorii w sieciach dla <prawa autorskiego> w PRASIE w roku
2012

Źródło: Bogna Kietlińska, opracowanie własne

Dla temperatur negatywnych w prasie 2012 roku najwięcej synonimów prawa autorskiego miało charakter KRYTYCZNY
(12). Prawo autorskie w zdecydowanej większości NARUSZANO (64), co naturalnie przekładało się na negatywny ton. Ale
ani postulaty KONSERWACJI (8) stanu prawnego, ani LIBERALICACJI (7), ani ZAOSTRZENIA (4) nie były już tak
wyraźne. Choć faktycznie można przyjąć, że propozycje jego ZAOSTRZENIA(4) spotkały się z najmniejszym negatywnym
woluminem emocji. W 2012 roku negatywnie pisano o OGRANICZAJĄCEJ (18) funkcji praw autorskich i
PRZEWIDYWANYCH SANKCJACH (7). OKREŚLENIA w stosunku do prawa autorskiego uznawały je za
ANCHRONICZNE (10), oraz były skupione wokół było ogólnej kategorii ZŁE (5). PIRACTWO (103) zaś najczęściej
wskazywano jako stojące w opozycji do prawa autorskiego.
Negatywny kontekst dyskursu o prawie autorskim tworzyły przede wszystkim NARUSZENIA PRAWA AUTORSKIEGO
(221) i ELEMENTY SYSTEMU PRAWNEGO (115) – w tej ostatniej kategorii znajdują się międzynarodowe traktaty i
układy – w tym ACTA. Jednak warto zwrócić uwagę na obecność AKTORÓW POLITYCZNYCH KRAJOWYCH (66) i
RUCHÓW SPOŁECZNYCH (50). Ich obecność w tej temperaturze emocjonalnej najwyraźniej pokazuje, że w relacjach
prasowych awantura wokół ACTA nie angażowała TWÓRCÓW, ale była konfliktem na osi rząd – zmobilizowani
internauci.

Diagram 7. TEMPERATURA NEGATYWNA: Rozkład kategorii w sieciach dla <prawa autorskiego> w PRASIE w roku
2013

Źródło: Bogna Kietlińska, opracowanie własne

W 2013 roku zdecydowanie spadła popularność używania krytycznych (3) synonimów do prawa autorskiego w stosunku
roku 2012. Wśród działań, które podejmowano na podmiot dominowały NARUSZENIA (19), a z dyskursu zniknęły
propozycje LIBERALIZACJI, czy KONSERWACJI. Należy raczej wątpić, że te propozycje zwyciężyły. Natomiast nie
zmienił się sposób pisania o działaniach samego prawa autorskiego, nadal przede wszystkim skupiano się na
OGRANICZENIACH (12) jakie wynikają z konstrukcji prawnej. Tak samo stało się z OKREŚLENIAMI – prawo autorskie
w prasie 2013 nadal było ANACHRONICZNIE (6), a OPOZYCJĄ dalej było PIRACTWO (31).
W 2013 roku negatywny kontekst dyskursu o prawie autorskim dalej tworzyły przede wszystkim NARUSZENIA PRAWA
AUTORSKIEGO (147), a głównym aktorem stali się NARUSZYCIELE PORZĄDKU PRAWNEGO (122). W 2013 roku
narracja o prawie autorskim stała się narracją - prawo autorskie jest niedoskonałe, a ludzie masowo je naruszają.

Diagram 8. TEMPERATURA AMBIWALENTNA: Rozkład kategorii w sieciach dla <prawa autorskiego> w PRASIE w
roku 2012

Źródło: Bogna Kietlińska, opracowanie własne

Rozkład temperatur ambiwalentnych w prasie 2012 roku w kilku punktach można porównać do rozkładu temperatur
negatywnych w tym samym roku. Szczególnie kiedy jest mowa o propozycjach w jaki sposób poradzić sobie z konstrukcją
systemu praw autorskich (DZIAŁANIA NA PODMIOT), oraz z opisem, w jaki sposób działa ten system (DZIAŁANIA

PODMIOTU). Dominują więc relacje koncentrujące się wokół NARUSZEŃ (8) praw autorskich i prób KONSERWACJI
(8) systemu. Opis działań skupia się na OGRANICZENIACH (13) wynikających z prawa. OPOZYCJE także przypominają
te z sieci temperatur negatywnych, z PIRACTWEM (12) jako podstawową.
W ASOCJACJA AMBIWALENTNYCH najmocniej widać, że dyskurs ten został ukształtowany przez wydarzenia wokół
ACTA. Dominują ELEMENTY SYSTEMU PRAWNEGO (81), INTERNET (69) i RUCHY SPOŁECZNE (49). Można
więc wysnuć wniosek, że głównym newsem były losy sporów wokół ACTA w internecie.
Diagram 9. TEMPERATURA AMBIWALENTNA: Rozkład kategorii w sieciach dla <prawa autorskiego> w PRASIE w
roku 2013

Źródło: Bogna Kietlińska, opracowanie własne

Rozkład kategorii w prasie dla wyrażeń o temperaturze ambiwalentnej w 2013 roku wyróżnia się przede wszystkim
większym udziałem w dyskursie głosów o potrzebie LIBERALIZACJI (6) prawa autorskiego. Wśród działań, które są
skutkiem prawa autorskiego, widać skupienie się na PRZEWIDYWANIU SANKCJI (5) i OGRANICZENIACH (5).
OPOZYCJE koncentrują się na kwestiach NARUSZENIA PORZĄDKU PRAWNEGO (3).
Ambiwalentny kontekst dyskursu prawa autorskiego krążył wokół INTERNETU(32), SERWISÓW HOSTINGOWYCH
(26) i WYTWORÓW CYFROWYCH (19). Taka triada problemów może więc wymuszać wcześniej wspomniany problem
LIBERALIZACJI praw autorskich. Jednak RUCHY SPOŁECZNE (12), które mogłyby być nośnikiem tej zmiany, nie
stanowią już tak istotnego podmiotu tej debaty jak rok wcześniej.

Diagram 10. TEMPERATURA POZYTYWNA: Rozkład kategorii w sieciach dla <prawa autorskiego> w PRASIE w roku
2012

Źródło: Bogna Kietlińska, opracowanie własne

Niska liczebność kategorii dla temperatury pozytywnej w 2012 i w 2013 roku może wynikać z samej natury mediów,
którym łatwiej skupiać się na negatywnych zjawiskach. Pozytywne zjawiska wymagają prezentowania szerokiego
kontekstu. Co wyraźnie rzuca się w oczy w prasie w 2012 roku to szczególne podkreślanie OCHRONNEJ (11) funkcji

prawa autorskiego, oraz przeniesienie akcentu na to - na co ono ZEZWALA (5). Wyraźny spór toczy się wokół poglądów na
to - czy prawo autorskie należy LIBERALIZOWAĆ (13), czy też OCHRANIAĆ (13). Mimo zasadniczo pozytywnego
woluminu emocji to WOLNE LICENCJE (2) jako OPOZYCJA pojawiają się sporadycznie.
Tło pisania o prawie autorskim w 2012 roku jest bardzo standardowe – INTERNET (35) i RZECZY (29) stanowią bazę,
natomiast ciekawy jest udział IDEE/WARTOŚCI (20). To właśnie one stanowiły ważny pozytywny element dyskurs o
prawie autorskim.
Diagram 11. TEMPERATURA POZYTYWNA: Rozkład kategorii w sieciach dla <prawa autorskiego> w PRASIE w roku
2013

Źródło: Bogna Kietlińska, opracowanie własne

W 2013 roku, czyli już po wygaśnięciu sporów wokół ACTA sytuacja uległa zmianie, szczególnie w propozycjach, co
zrobić z prawem autorskim. Najsilniejszym głosem mówili obrońcy status quo (OCHRONA 7, KONSERWACJA 4), nawet
pojawiają się głosy mówiące o ZAOSTRZENIU (2) systemu. Tłem dla dyskurs były zaś debaty o WYTWORACH
CYFROWYCH (40).

Bogna Kietlińska
ROZKŁAD KATEGORII W SIECIACH DLA <PRAWA AUTORSKIEGO> W INTERNECIE W LATACH 2012 - 2013
Diagram 12. TEMPERATURA NEUTRALNA: Rozkład kategorii w sieciach dla <prawa autorskiego> w INTERNECIE
w roku 2012

Źródło: Bogna Kietlińska, opracowanie własne

W dyskursie internetowym na temat prawa autorskiego w roku 2012 wyrażenie to było zastępowane przede wszystkim
terminami należącymi do porządku prawnego (PRAWNE – 254). Najczęściej było to po prostu słowo <prawo> stosowane
tu na zasadzie metonimii, a precyzyjniej mówiąc synekdochy, kiedy to <prawo autorskie> zawiera się w szerszym pojęciu
<prawa>. Ponadto EKWIWALENTY stanowiły tu także odwołania do konkretnych ustaw bądź przepisów prawa, a w tym
przypadku przede wszystkim do Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W kontekście
DZIAŁAŃ PODMIOTU, czyli tego co de facto prawo autorskie „robi”, akcentowano ochronną (CHRONI – 26) rolę prawa
autorskiego. Natomiast aspekt tego, na co prawo autorskie zezwala, czy co umożliwia (ZEZWALA/UMOŻLIWIA – 5)
pojawił się tu jako drugorzędny. W DZIAŁANIACH NA PODMIOT, czyli takich które podejmowane są wobec prawa
autorskiego, najwięcej było wyrażeń nieskategoryzowanych, co można odczytywać jako brak spójnego stanowiska
względem obecnego stanu tego prawa oraz ewentualnych działań związanych z jego zmianą. Ponadto w dyskursie tym
zdecydowanie brakuje dominacji jakiegoś typu OKREŚLEŃ. Już pierwszy etap analizy wykazał bardzo niewielki rozmiar
tej sieci. Analiza jej treściowej zawartości wskazuje natomiast na dużą niejednorodność co może wskazywać na brak
sprecyzowanego stanowiska wobec problemu oraz asekuracyjny sposób konstruowania wypowiedzi i ocen. Tło dla
niniejszego dyskursu tworzą ASOCJACJE, a zatem wszystko to, co łączy się z obszarem prawa autorskiego. Najwięcej
pojawiło się tu wyrażeń związanych z kategorią RZECZOWE (341), a zatem odnoszących się do wytworów kultury oraz
tych nawiązujących do ELEMENTÓW SYSTEMU PRAWNEGO (148). Ponadto dużo miejsca poświęcono
niedoprecyzowanym AKTOROM (112) tego dyskursu oraz AUTOROM (97). Można zatem powiedzieć, ze w internecie w
roku 2012 prawo autorskie pojawiało się przede wszystkim w kontekście przedmiotów objętych tym prawem. Ponadto

dyskusja ta koncentrowała się wokół problemów prawnych oraz podmiotów związanych z tym zagadnieniem. Co jednak
ciekawe bardzo mało miejsca poświęcono odbiorcom wytwarzanych przez autorów treści.
Diagram 13. TEMPERATURA NEUTRALNA: Rozkład kategorii w sieciach dla <prawa autorskiego> w INTERNECIE
w roku 2013

Źródło: Bogna Kietlińska, opracowanie własne

W roku 2013 sieć EKWIWALENTÓW prawa autorskiego była analogiczna do sieci z roku poprzedniego i składała się tylko
i wyłącznie z wyrażeń PRAWNYCH (435). Najpewniej wynika to także z natury języka prawnego, którego powinna
cechować jak największa precyzja terminologiczna. Zgodnie z tym eliminuje się z niego zbędne synonimy na rzecz
ujednolicenia systemu pojęć. W stosunku do roku poprzedniego znacznie bardziej podkreślano fakt, że prawo autorskie coś
CHRONI (118). Zwrócono także uwagę na związane z nim OGRANICZENIA (30), niemniej jednak były one oceniane
neutralnie i traktowane jako konsekwencja i naturalna konieczność wynikająca z tego prawa. Struktura kategorii sieci
DZIAŁAŃ NA PODMIOT, OKREŚLEŃ i OPOZYCJI jest analogiczna do roku poprzedniego. Zmianie ulega natomiast
zawartość treściowa sieci ASOCJACJI. Co prawda tu także wiele miejsca poświęcono wytworom kultury (RZECZOWE –
334) oraz już wyraźnie doprecyzowanym WYTWOROM CYFROWYM (150), niemniej jednak wyraźnie rysuje się tu także
aspekt PRZESTRZEGANIA PORZĄDKU PRAWNEGO (106), nieobecny wśród najliczniejszych kategorii w roku 2012.
Ponadto pojawia się tu także, choć już znacznie mniej liczny, wątek SERWISÓW HOSTINGOWYCH (46). Rola
podmiotów w tym dyskursie, a zatem AUTORÓW (95) i AKTORÓW (94) pozostała w roku 2013 równie istotna jak w roku
poprzednim.

Diagram 14. TEMPERATURA NEGATYWNA: Rozkład kategorii w sieciach dla <prawa autorskiego> w INTERNECIE
w roku 2012

Źródło: Bogna Kietlińska, opracowanie własne

Wyrażenia o temperaturze negatywnej to takie, za pomocą których twórcy dyskursu na temat prawa autorskiego w wyraźny
sposób wyrażali swoje opinie. Podobnie jak w przypadku temperatury neutralnej, także dla temperatury negatywnej
EKWIWALENTY (12) prawa autorskiego należały wyłącznie do kategorii PRAWNE (12). W DZIAŁANIACH
PODMIOTU negatywnie odnoszono się do OGRANICZEŃ (5) stawianych przez prawo autorskie, a także do związanych z
nim SANKCJI prawnych (4). Zdecydowanie więcej miejsca poświęcono tu DZIAŁANIOM NA PODMIOT, gdzie przede
wszystkim negatywnie oceniano NARUSZENIE (33) prawa autorskiego. Wątek ten, czyli występowanie przeciwko
porządkowi prawnemu (NARUSZENIE PORZĄDKU PRAWNEGO – 20) kontynuowany jest w sieci OPOZYCJI, także
jako KRADZIEŻ (10) oraz w sieci ASOCJACJI (NARUSZENIE PORZĄDKU PRAWNEGO – 64). W sieci ASOCJACJI,
jako tło dyskursu o prawie autorskim pojawia się wątek KAR I KONSEKWENCJI (63) będących efektem naruszania
prawa. Dużo miejsca poświęcono tu AKTOROM POLITYCZNYM KRAJOWYM (42), których działania negatywnie
wpływają na formę i funkcjonowanie prawa autorskiego. Ponadto w dyskursie tym pojawiła się większa niż do tej pory
różnorodność OKREŚLEŃ, aczkolwiek nadal sieć ta jest bardzo uboga. Prawo autorskie jawi się tu jako PODEJRZANE (4),
SKOMPLIKOWANE (3), RESTRYKCYJNE (2) ale także ZAGRAŻAJĄCE (1) wolności użytkowników internetu.

Diagram 15. TEMPERATURA NEGATYWNA: Rozkład kategorii w sieciach dla <prawa autorskiego> w INTERNECIE
w roku 2013

Źródło: Bogna Kietlińska, opracowanie własne

W roku 2013 rozkład kategorii w poszczególnych sieciach nie ulega większym zmianom. Wśród EKWIWALENTÓW
pojawia się dodatkowo śladowa kategoria KRYTYCZNE (2). Należały do niej wyrażenia jednoznacznie negatywne, nie
pozostawiające wątpliwości co do nastawienia ich nadawców wobec prawa autorskiego. Wśród DZIAŁAŃ PODMIOTU na
pierwsze miejsce wysunął się wątek SANKCJI (12), jakie wiążą się ze złamaniem prawa autorskiego. Ponadto pojawiły się

tu dwie nowe kategorie. Choć ich rozmiar jest śladowy, ukazują one ciekawy aspekt analizowanego przez nas problemu.
Podkreślona jest tu kwestia NAKAZU i ZOBOWIĄZANIA (1) wynikająca z tego prawa a także aspekt
FAWORYZOWANIA (1) pewnych podmiotów kosztem innych. W sieci OPOZYCJI do znanych już kategorii dołącza
nowa, określona przez nas jako PODÓRBKI/BUBLE (5). Sieć ASOCJACJI, podobnie jak w roku poprzednim, to przede
wszystkim wyrażenie związane z NARUSZENIEM PORZĄDKU PRAWNEGO (52). W stosunku do roku 2012 dużą
zmianą jest pojawienie się kategorii OBELGI (10), w której mieszczą się obelżywe zwroty skierowane do innych
uczestników dyskursu o prawie autorskim, podgrzewające temperaturę toczonych dyskusji. Z kategorią tą wiążą się także
zwroty wartościujące (OCENA – 28). I choć nie jest to wartościowanie samego prawa autorskiego, to jednak stanowi ono
tło skoncentrowanej wokół niego internetowej debaty.

Diagram 16. TEMPERATURA AMBIWALENTNA: Rozkład kategorii w sieciach dla <prawa autorskiego> w
INTERNECIE w roku 2012

Źródło: Bogna Kietlińska, opracowanie własne

Wyrażenia ambiwalentne charakteryzuje duża niejednoznaczność. Trudno jest zatem określić, czy są one pozytywne czy
negatywne, niemniej jednak ładunek emocjonalny jest w nich wyraźnie wyczuwalny. Ponadto bardzo często z wyrażeniami
tego typu wiąże się wymiar ironiczny. W roku 2012 termin <prawo autorskie> zastępowany był albo wyrażeniami

PRAWNYMI (4) albo o charakterze KRYTYCZNYM (3), przy czym ich temperatura emocjonalna nie była jednoznaczna,
jak np. w wyrażeniu <prawko autorskie>, gdzie trudno było na podstawie kontekstu określić czy ma ono charakter
pieszczotliwy i tym samym życzliwy, czy jednak jego celem jest umniejszenie prawa autorskiego. W DZIAŁANIACH
PODMIOTU, podobnie jak w przypadku wyrażeń o temperaturze neutralnej i negatywnej, zwracano uwagę przede
wszystkim na rolę prawa autorskiego jako parasola ochronnego (CHRONI – 5), przy czym nie było to jednoznaczne z jego
funkcją pozytywną. Tutaj także pojawiła się BLOKUJĄCA (4) funkcja tego prawa. W DZIAŁANIACH NA PODMIOT
najwięcej było działań nieskategoryzowanych (INNE – 9), co może świadczyć o tym, że stanowisko wobec prawa
autorskiego nie jest ujednolicone i skonkretyzowane. Wśród innych działań najwięcej miejsca poświęcono tym, które są
równoznaczne z NARUSZENIEM (7) prawa autorskiego. Ponadto pojawiła się tu do tej pory nieobecna w dyskursie
internetowym kategoria KONSERWACJA (1), odnoszące się do zachowania prawa autorskiego w jego obecnej formie.
Dodatkowo inaczej niż dotychczas prezentuje się sieć OKREŚLEŃ. Prawo autorskie opisywanie było jako NIE TAKIE
STRASZNE (2), co zakłada, że jako punkt wyjście przyjęto tu jego negatywny obraz, gdzie jawi się ono jako coś
nieprzyjemnego, czy wręcz właśnie strasznego, ale także ANACHRONICZNE (1), czyli przestarzałe i wobec tego błędne.
Wśród ASOCJACJI poszczególne kategorie są w dużej mierze zrównoważone pod kątem występowania. Na kontekst
dyskusji o prawie autorskim składają się tu przede wszystkim wątki prawne (ELEMENTY SYSTEMU PRAWNEGO – 18,
PRAWNE – 17), wśród których obecna jest zarówno kwestia PRZESTRZEGANIA PORZĄDKU PRAWNEGO (11), jak i
NARUSZANIA PORZĄDKU PRAWNEGO (11). Tak bliska obecność tych dwóch kategorii najlepiej podkreśla
ambiwalentny charakter dyskursu, kiedy to przestrzeganie prawa nie jest jednoznacznie pozytywne, a jego naruszanie –
negatywne.

Diagram 17. TEMPERATURA AMBIWALENTNA: Rozkład kategorii w sieciach dla <prawa autorskiego> w
INTERNECIE w roku 2013

Źródło: Bogna Kietlińska, opracowanie własne

W roku 2013 zdecydowanej zmianie uległa struktura tematyczna sieci DZIAŁAŃ PODMIOTU. Najwięcej było tu wyrażeń
nieskategoryzowanych, co wcześniej charakteryzowało sieć DZIAŁAŃ NA PODMIOT. Ponadto pojawiła się tu nowa
kategoria PROBLEMY (9), co należy rozumieć w ten sposób, że to właśnie prawo autorskie jest odpowiedzialne na
powstawanie problemów, czyli krótko mówiąc powoduje je. W DZIAŁANIACH NA PODMIOT także widoczne są pewne

różnice. Obecna jest tu kategoria ZMIANY (3). Dotyczy ona zmian w obszarze prawa autorskiego, aczkolwiek ich kierunek
nie jest tu doprecyzowany. W sieci OKREŚLEŃ w stosunku do roku 2012 pojawiła się śladowa kategoria WAŻNE (1), w
myśl której prawo autorskie należy właśnie jako takie rozumieć, przy czym ponownie należy zaznaczyć, że jego waga nie
powinna być odczytywana jednoznacznie pozytywnie lub negatywnie. Nieco więcej miejsca należy tu poświęcić sieci
ASOCJACJI, którą charakteryzują znaczne różnice w stosunku do tematów podejmowanych w roku poprzednim. Po
pierwsze na dalszy plan odszedł wątek RZECZOWY (5). Na pierwsze miejsce wysunęła się tu kwestia
PRZESTRZEGANIA PORZĄDKU PRAWNEGO (29). Ważna była tu także kategoria OCENA (19), do której przypisane
zostały wyrażenia o charakterze oceniającym i wartościującym. Co ciekawe, w roku 2012 kategoria ta nie pojawiła się
wśród tych najbardziej licznych, pokazanych na diagramach. Istotny dla tego dyskursu był także wątek NIEWIEDZY (15),
mniej wyraźny w roku poprzednim. Podsumowując, kontekst dyskursu na temat prawa autorskiego w internecie w 2013
roku można opisać jako skoncentrowany na kwestiach posłuszeństwa wobec systemu prawnego i narzuconego przez niego
porządku, ale jednocześnie stosunkowo mocno wartościujący składowe tego dyskursu. Ponadto istotna dla zrozumienia
omawianej tu „debaty” jest kwestia niewiedzy na temat prawa autorskiego, która skutkuje licznymi wypowiedziami, ale
niestety tylko nieliczne z nich mają istotną dla problemu wartość merytoryczną.

Diagram 18. TEMPERATURA POZYTYWNA: Rozkład kategorii w sieciach dla <prawa autorskiego> w INTERNECIE
w roku 2012

Źródło: Bogna Kietlińska, opracowanie własne

W roku 2012 wśród ocenianych pozytywnie EKWIWALENTÓW prawa autorskiego pojawiła się kategoria
GEOGRAFICZNE (1). Mimo jej śladowej obecności warto zwrócić na nią uwagę choćby dlatego, że wcześniej nie była ona
obecna w strukturze tematycznej tej sieci. Ekwiwalent taki odnosi się do innego niż polskie prawa autorskiego np.
„zachodnie prawo autorskie”, gdzie „zachodnie” nie jest traktowane oddzielnie jako określenie, lecz stanowi element całego
wyrażenia. Zachodnie prawo autorskie jest zatem w tym wypadku odpowiednikiem rodzimego prawa i jednocześnie jego
pozytywnym wzorcem, do którego prawo polskie powinno dążyć. Struktury tematyczne sieci DZIAŁAŃ PODMIOTU i

DZIAŁAŃ NA PODMIOT koncentrują się na wątku ochrony. W pierwszym przypadku to prawo autorskie CHRONI (10)
wytwory kultury oraz ich twórców, w drugim natomiast chodzi o OCHRONĘ (4) samego prawa autorskiego. Wśród
określeń obecna jest tylko kategoria OSOBISTE (1), która obejmuje zaimki dzierżawcze (np. „moje prawa autorskie”). Na
sieć ASOCJACJI składają się natomiast przede wszystkim tematy związane z zagadnieniami prawnymi (PRAWNE – 14,
PRZESTRZEGANIE PORZĄDKU PRAWNEGO – 9, ELEMENTY SYSTEMU PRAWNEGO – 7, AKTORZY
SYSTEMU PRAWNEGO – 4). Stosunkowo dużo miejsca poświęcono także AUTOROM wytworów kultury. Można zatem
powiedzieć, że tło pozytywnego dyskursu o prawie autorskim ma w tym wypadku charakter prawno-osobowy. W tym
kontekście pozytywnie oceniani są twórcy, ale także sytuacja prawna z położeniem nacisku na praworządność.

Diagram 19. TEMPERATURA POZYTYWNA: Rozkład kategorii w sieciach dla <prawa autorskiego> w INTERNECIE
w roku 2013

Źródło: Bogna Kietlińska, opracowanie własne

W roku 2013 ciekawe zmiany dotyczą sieci OPOZYCJI oraz ASOCJACJI. Pozostałe sieci nie ulegają większym
przekształceniom. Wśród OPOZYCJI pojawiają się nieobecne dotychczas w dyskursie internetowym WOLNE LICENCJE
(2). Są one tu rozumiane jako coś, co stoi w sprzeczności z prawem autorskim, ale jednocześnie ma charakter pozytywny.
Także wśród OPOZYCJI pozytywnych obecna jest kategoria NARUSZENIE PORZĄDKU PRAWNEGO (1), gdzie
działanie wbrew prawu, a zwłaszcza autorskiemu oceniane jest pozytywnie. Jest to dobry przykład tego, że podobne

sformułowania mogą mieć jednocześnie negatywną i pozytywną temperaturę, co wpływa na niejednorodny obraz prawa
autorskiego w dyskursie internetowym. Wśród ASOCJACJI, podobnie jak w roku poprzednim najwięcej jest tych
związanych z prawem oraz z AUTORAMI (9). Niemniej jednak także tu pojawiają się kategorie do tej pory nieobecne w
dyskursie internetowym. Pierwsza z nich to NARUSZYCIELE PORZĄDKU PRAWNEGO (3), która w tym wypadku
pozytywnie ocenia osoby działające wbrew przepisom prawa, a druga to WŁAŚCICIELE PRAW (2) autorskich, którą
można łączyć z kategorią AUTORZY, aczkolwiek istotne jest w niej wyraźne zaznaczenie wątku posiadania interesujących
nas praw.

