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Wstęp do teorii Efektów mediów. Wykłady 

 
Na płaszczyźnie ściśle „naukowej“ badacz stara się 

ustalić związek między danymi komunikatami a reakcją 

odbiorców. Rzadko jednak dopuszcza się możliwość, że 

odbiorcy konsumując to jedno znaczenie, tworzą 

równocześnie wiele innych, o które nikt nie pyta, których 

nikt nie analizuje i nie kontroluje. 

 

    Newcomb, Hirsch, Telewizja jako forum kultury 
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O. Intro 

 

Efekty medium telewizji informacyjnej powstają wyniku zastosowania 

samej technologii audio-wideo w celu udostępniania treści 

informacyjnych. Estetyka przekazu jest tutaj konsekwencją a nie 

przyczyną powstawania efektów. Pewna niedokładność, przypadkowość  

i nadmiarowość znaczeniowa ujęć dokumentujących wiąże się z próbą 

uchwycenia wydarzeń spontanicznych, niepowtarzalnych, rozgrywających 

się tu i teraz. Na przykład telewizja informacyjna w zasadzie nie 

kontroluje osi kontaktu w następujących po sobie nagraniach 

stuprocentowych, a jak się później postaram wykazać, właśnie oś 

kontaktu (czyli upraszczając strona z której nagrany zostanie 

rozmówca) może mieć pewien wpływ na interpreację wypowiedzi.  

 Telewizja informacyjna redukuje kompleksowość strumienia wideo 

kierunkując percepcję widza przy pomocy narracji, a szerzej 

dyskursu, w którym umieszcza swoje ujęcia. Równocześnie odbiorca 

filtruje przetwarzane informacje ze względu na ograniczoność 

własnych kanałów informacyjnych. Dzięki takiej redukcji możliwa jest 

interpretacja strumienia wideo - zarówno przez telewizję jak  

i telewidza. W obrazie pozostają jednak znaczenia potencjalne z poza 

akualnego dyskursu lub schematu interpretacyjnego. Strumień wideo 

jako treść telewizji stanowi osobne medium.  

 W ramach wykładów poznamy te efekty mediów, które do tej pory 

udało mi się opisać najbardziej szczegółowo (m.in efekt przestrzeni 

pozakadrowej, efekt peryferyjny kadru lub efekt osi kontaktu). Na 

podstawie zaproponowanego modelu będą mieli Państwo możliwość 

wykrycia i rozpoznania w zespołach badawczych kolejnych efektów 

mediów. W czasie wykładów będziemy się poruszać w obszarze znaczeń 

progowych generowanych przez telewizję informacyjną. 

  Podsumowując; efekt medium rozpatruję jako rezultat 

oddziaływania określonej technologii dostępu (medium) na treść 

przekazu. Z obserwacji, które przeprowadziłem pracując jako operator 

kamery telewizji informacyjnej wynika, że: efekty medium telewizji 

informacyjnej generują nadmiarowe znaczenia dla tematu poruszanego 

na antenie, w dużej mierze niezależne od intencji realizatorów 

obrazu telewizyjnego. 
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1. Tło historyczne 

 

Przed rokiem 1914 niemiecki student fizyki Paul Nipkow obmyślił  

konstrukcję mechanicznego skanera. W 1933 roku pierwsza lampa 

kineskopowa stworzona została przez Vladimira Zworkina.  Na 

konferencji w Chicago opisał ją jako "nową wersję elektrycznego  

oka" (por. Briggs, Burke, (09), 10, s. 234). "Pierwsze odbiorniki 

telewizyjne (telewizory) znalazły się w  sprzedaży pod koniec XX 

wieku (...)" (Briggs, Burke,  (09),  10, s.235). Duży wzrost 

posiadnych odbiorników telewizyjnych odnotowano na  przełomie lat 

40stych i 50tych. Z kilkuset tysięcy do 20milionów.  Ponad 1/3 

mieszkańców USA miała telewizor. Wiele telewizorów znajdowało się w 

barach a nie w domach  (por. Briggs, Burke, (09), 10, s. 285) 

 

"Po niespodziewanym wystrzeleniu przez ZSSR "Sputnika" w 

październiku 1954 roku, wydarzeniu, które zmusiło rząd Stanów 

Zjednoczonych do natychmiastowej reakcji, słowo "satelita" stało się 

jednym z najefektowniejszych (niektórzy mówili "seksownych") 

wyrażeń  technologicznych. W Ameryce w ciągu roku powstała agencja 

NASA - National Aeronautics and Space Agency."  (Briggs, Burke, 

(09), 10, s. 336). "Telewizja satelitarna, wykorzystując satelity 

NASA zaczęła działać w 1975 roku i nadawała programy poruszające 

kwestie zdrowia, higieny i rolnictwa"  (Briggs, Burke, (09), 10, s. 

339) 

 

"Zwolennicy radia działali podczas gwałtownego wzrostu 

gospodarczego, telewizja natomiast kształtowała się podczas 

wielkiego kryzysu,  kiedy spadła nawet sprzedaż samochodów (...) 

Telewizja została zaprezentowna na Targach Światowych w Nowym 

Jorku, zorganizowanych w 1939 roku. (...) Dopiero w 1942 roku kiedy 

Stany Zjednoczone przystąpiły do wojny, rywalizujące ze sobą stacje 

NBC i CBS zaczęły nadawać w Nowym Jorku ograniczony czasowo 

program telewizyjny, który od początku był ustrukturyzowany. 

(Briggs, Burke, (09), 10, s. 284) 

 

Europejska Agencja Badania Przestrzeni kosmicznej powstała w 

latach 60tych i stawiała sobie za cel "badanie kosmosu, wprowadzanie 

na orbitę i ich obsługę". W roku 1983 agencja umieściła na 
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orbicie pierwszego satelitę. 

(Briggs, Burke, (09), 10, s. 340) 

 

W roku 1982 Wspólnota Europejska zadeklarowała że "dzielenie 

obrazów i informacji będzie najskuteczniejszymśrodkiem zwiększającym 

wzajemne zrozumienie między mieszkańcami Europy, które da silniajsze 

poczucie przynależności do wspólnoty społecznej i kulturowej". W 

odpowiedzi na tę deklarację (...) Europejska Unia Radiowo-

Telewizyjna zaczęła realizować ambitny program - Eurikon - później 

nazwany Europa. Wykorzystano w tym celu satelitę Europejskiej 

Agencji Kosmicznej OTS-2. Pierwszy europejski wieczorny program 

obejmował przemówienia, półtorej godziny "wysokiej kultury", odcinek 

Coronation Street, program World i Action i 50 minut muzyki 

popularnej." (Briggs, Burke, (09), 10, s. 340) 

 

Idea integracji za pomocą telewizji zawarta w dyrektywie 

Television Without Borders, przyjętej w przełomowym roku 1989, kiedy 

upadł mur berliński nie utrzymała się ponieważ to 

komercyjne przedsiębiorstwa i rządy ustalały tempo przemian radia i 

telewizji oraz tempo zmian w telekomunikacji. Jak miało się się 

okazać, komercyjny rynek zwyciężył" (por. Briggs, Burke, (09), 10, 

s. 340) 

 

"W telewizji liczą się tylko cztery rzeczy. Filmy nadaje już HBO, 

sport - ESPN, a seriale - "wielka trójka" [sieci ABC, CBS i NBC - 

red.]. Pozostają jedynie wiadomości. Nazwę to CNN - Cable News 

Network - mówił w 1978 r. Ted Turner, zanim stworzył pierwszy na 

świecie kanał nadający 24 godziny na dobę informacje." 

[http://info.wyborcza.biz/szukaj/gospodarka/Ted+Turner] 
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2. Medium 

  

Według McLuhana: "(...) "treść" każdego środka stanowi inny środek. 

Treścią pisma jest mowa, podobnie jak słowo pisane jest "treścią" 

druku, a druk jest "treścią" telegfrafu" (McLuhan, 95, 213) Wg. 

McLuhana treścią mowy jest "bierzący tok myśli, sam w sobie 

niewerbalny" (McLuhan, 95, 213) 

 

"Przekazem każdego środka czy techniki jest zmiana skali, tempa lub 

formy, jaka za pośrednictwem danego środka kształtuje się w 

określonym społeczeństwie. Kolej nie wprowadziła ruchu, transportu, 

koła ani dróg, ale przyspieszyła i rozszerzyła skalę dotychczasowych 

funkcji człowieka, stwarzając całkowicie nowy typ miast oraz nowy 

typ pracy i odpoczynku. Zjawisko to nastąpiło wszędzie, niezależnie 

od tego, czy linie kolejowe przebiegały w krajach tropikalnych czy 

północnych oraz od tego, co kolej przewoziła - czyli od jej 

zawartości." (McLuhan, 95, 214) 

 

"Światło elektryczne jako środek przekazu uszło ogółnej uwagi po 

prostu dlatego, że nie posiada "treści". To z kolei stanowi 

znamienny przykład faktu, że ludziom w ogóle nie udaje się 

studiowanie zagadnień związanych ze środkami przekazu. Światło 

elektryczne zostaje bowiem uznane za środek przekazu dopiero w 

momencie, kiedy za jego pomocą pisze się nazwę jakiejś marki 

handlowej. I nawet wówczas zwraca się uwagę nie na samo światło, ale 

na treść napisu, która w istocie jest już innym środkiem" (McLuhan, 

95, 214). McLuhan traktuje media jako przedłużenia nas samych. 

 

U Luhmanna medium to przede wszystkim: "Określona możliwość 

umożliwiania nieokreślonych możliwości. Formowanie dostępnych 

luźnych związków określonych elementów." (Krause - Luhmann, 2001, 

171). "Do mediów należą media rozpowszechniające, które również 

umożliwiają nieokreślone, możliwe do określenia możliwości 

komunikacji w ten sposób, że za pośrednictwem mediów przy pomocy  

języka a także obrazu formują się kreślone wypowiedzi dla 

nieokreślonego kręgu adresatów." (Krause - Luhmann, 01, 171, tłum. 

aut.). 
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Luhmann rozróżnia jako media: słuch, wzrok, język, przyczynowość, 

pięniądze, władza, prawo, prawda, miłość, siła ciążenia. Przy czym 

język jest medium pomiędzy psychicznymi i społecznymi systemami. 

Postrzeganie (widzenie i słyszenie) potrzebuje światła i powietrza 

jako mediów. Chodzenie wymaga medium – siły ciążenia. (por. Krause - 

Luhmann, 01, 171)  

 

Przypomnijmy: według McLuhana: "(...) "treść" każdego środka stanowi 

inny środek. Treścią pisma jest mowa, podobnie jak słowo pisane jest 

"treścią" druku, a druk jest "treścią" telegfrafu" (McLuhan, 95, 

213) Wg. McLuhana treścią mowy jest "bierzący tok myśli, sam w sobie 

niewerbalny" (McLuhan, 95, 213) 

  

KONWENCJE ODBIORU 

Według Siegfrieda J. Schmidta (1980) czytelnik, który identyfikuje tekst jako 

literacki, konkretyzuje go przy pomocy dwóch konwencji. Zgodnie z konwencją 

estetyczną wypowiedzi w tekstach uznanych za  literackie podlegają przede wszystkim 

(funkcjonującym w danym) czasie estetycznym normom i ocenom. Konwencja estetyczna 

dominuje w systemie literackiej komunikacji nad konwencją faktów, według której 

wypowiedzi odnoszą się do modelu rzeczywistości danej grupy społecznej, podlegają 

ocenie głównie ze względu na ich pragmatyczny wymiar i realizowane są za pomocą 

kodu prawda/fałsz. Konwencja estetyczna określa sposób realizacji tekstu jako tekstu 

literackiego w oparciu o kod estetyczny/nieestetyczny (por. Schmidt, 1980, (1991), 

110-125, 170-173). Konwencja poliwalencji umożliwia uczestnikom systemu literackiej 

komunikacji, w odróżnieniu od konwencji monowalencji, przyporządkowanie tekstowi 

wielu znaczeń i wykorzystywanie tekstów uznawanych za literackie w taki sposób, 

który jest optymalny dla ich potrzeb, zdolności, motywacji i intencji. (por. 

Karamaschki, 1991, 210). Literatura powstaje jako konsekwencja recepcji 

literackiej. Jaką konwencję stosujemy w percepcji telewizji informaacyjnej? 

  

FENOMENOLOGIA  

jest to "próba bezpośredniego opisu naszego  doświadczenia takiego, jakim ono jest, 

bez względu na jego psychologiczną genezę i niezależnie od wyjaśnień przyczynowych, 

jakich mogą dostarczać naukowcy, historycy lub socjologowie (...)" (Merleau-Ponty, 

(45), 01, s. 5) 

 

"Kiedy kamera filmowa zatrzymuje się na jakimś przedmiocie i przysuwa się do niego, 

aby uzyskać go w zbliżeniu, możemy sobie przypomnieć, że chodzi o popielniczkę albo 

o rękę jakiejś postaci, bo tak naprawdę nie rozpoznajemy tych przedmiotów. Dzieje 

się tak dlatego, że ekran jest pozbawiony horyzontów (chyba, że  IMAX przyp. mój). 

Natomiast w naturalnym widzeniu, kiedy moje spojrzenie pada na  jakiś fragment 

krajobrazu, który ożywa i rozwija się, inne  przedmioty wycofują się na margines i 

usypiają, ale nie przestają  tam być. Otóż wraz z nimi mam do dyspozycji ich 
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horyzonty, gdzie  zawiera się marginalna percepcja przedmiotu, który aktualnie 

oglądam. Horyzont jest więc tym, co zapewnia tożsamość badanemu przedmiotowi, jest 

korelatem władzy, jaką moje spojrzenie zachowuje nad przedmiotami, które obejmowało 

chwilę wcześniej, i jaką ma nad  nowymi szczegółami, które  za chwilę odkryje. Tej 

roli nie mogłoby odgrywć żadne umyślne wspomnienie, żadne jawne powiązanie, bo 

możliwa dzięki nim synteza byłaby tylko prawdopodobna, podczas gdy moja percepcja 

jest dana jako coś faktycznego. Struktura przedmiot-horyzont, to znaczy 

perspektywa, nie krępuje mnie więc, kiedy chcę zobaczyć przedmiot. Chociaż jest 

sposobem w jaki przedmiotu się ukrywają, jest również sposobem, w jaki się 

odsłaniają. Wiedzieć to wkraczać w uniwersum bytów, które się ukazują, a nie 

mogłyby się ukazywać, gdyby nie mogły się ukrywać jedne za drugimi albo za mną. 

Innymi słowy, patrzeć na jakiś przedmiot to umieszczać się w nim i ujmować 

wszystkie rzeczy z jego miejsca, dostrzegając tę ich stronę jaką zwracają one ku 

niemu. (Merleau-Ponty, (45), 01, s. 86) 

 

Podsumowując: 

 

- Medium to technologia lub fenomenologia dostępu. 

 

- Strumień wideo jako treść telewizji i osobne medium podlega 

kontroli semantycznej telewizji (interpretacji i modyfikowacji). 
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3. Informacja jako różnica 

 

Różnica góra dół to jedyna różnica, która czyni różnicę dla 

oświetlenia. Włącznik realizuje dwustanową przestrzeń informacyjną, 

z pewnymi swoistymi stanami fizycznymi opowiadającymi jednemu 

stanowi informacyjnemu, a innymi - drugiemu. (por. Chalmers, 10, 

(96), s. 463) Informacja jest tym, co informacja powoduje. Według 

Shannona informacja jest różnicą, która może powodować różnicę w 

transmisji.  

 
Informacja jako stan wybrany z repertuaru możliwości. 
 
"Informacja (w rzeczywistym świecie) ma dwa aspekty, fizyczny 

i fenomenalny. Wszędzie tam, gdzie jest stan fenomenalny, realizuje 

on stan informacyjny, który jest również zrealizowany w 

systemie poznawczym mózgu." (Chalmers, (96), 10, s. 470) 

 

W koncepcji radykalnego konstruktywizmu S.J. Schmidta (87) używamy 

siebie jako sond, których reakcje, lub zmiany interpretujemy jako 

własności rzeczywistości. Tak, jak rozumiem Schmidta, komunikacja 

jest dla niego interakcją wyspecjalizowaną w tworzeniu wspólnych 

obszarów działań. Nie możemy kontrolować znaczenia informacji dla 

naszego odbiorcy w jego subiektywnym odczuciu a jedynie tworzyć 

konsensus interakcyjny. Nie możemy empirycznie badać znaczenia w 

oderwaniu od odbiorców. (por. Schmidt, 87, 365nn) 

 

3.1. Kontyngencja 

 

Według Luhmanna pojęcie kontyngencji zakłada historyczno-

społeczny rozwój, który nie jest ukierunkowany na jednoznaczną, 

jedynie właściwą i w związku z tym nie możliwą inaczej obserwację 

świata lub rzeczywistości (tego co jest). (por. Krause, 2001, 160). 

W postkonstruktywistycznej teorii komunikacji prezentowanej przez 

Siegfrieda J. Schmidta w Geschichten&Diskurse (2003) komunikacja 

rozgrywa się na płaszczyźnie kulturowo możliwych sensów i realnych 

działań komunikacyjnych.1 Możliwości nie są ustalone z góry, istnieją 

                                            
 
1 „Tak jak wszystkie inne aktywności komunikcja rozgrywa się – jakkolwiek by nie opisywać jej szczegółowo – 

jako wybór w ramach założeń [niem. Setzung im Rahmen von Voraussetzungen]. Podejmowanie wyboru jest 
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jako dyferencje „wydobywane” w procesie decyzji, „który wytwarza 

sens poprzez grę dyferencji figura/tło, zastosowanych czy nie 

zastosowanych – możliwych do zastosowania możliwości.” (Schmidt, 

2004, 102). Sytuacja komunikacyjna każdorazowo nadaje sens 

określonym działaniom (np. twierdzeniu, że tu stoi stół, że istnieje 

rzeczywistość etc.)2; redukuje kontyngencję – możliwość pomyślenia 

inaczej: „Uniwersalna kontyngencja nie jest „zbyt duża” (jak 

mielibyśmy ją poznać/oszacować?), lecz zbyt abstrakcyjna; dlatego 

systemy operują przy pomocy specyficznych (dla  nich) kontyngencji.“  

(Schmidt, 2004, 102).  

 

Zakładam, że proces komunikacji podlega ciągłym zmianom kontyngencji 

w konkretnych interakcjach. Przy czym możliwe możliwości, o których 

pisze Schmidt na bardziej rudymentarnym poziomie procesu umysłowego 

można, podążając za Batesonem (1979), opisać w postaci różnic 

latentnych, natomiast proces realizacji możliwości (wydobywania 

różnic) to według Luhmana (1980) każdy proces obserwacji. 

  

3.2. Atrakcyjność informacji na poziomie tematu 
 
 

Marcin Sikora (W. Godzic, 04, por. 72) wyróżnia następujące kryteria 

atrakcyjności tematyki informacji:  

- bliskość, czyli istnienie związku oglądającego z tematem (a więc: 

najbliższa okolica, znani ludzie); 

- egzotykę - znając swoje otoczenie człowiek chce poznawać rzeczy 

nowe, pochodzące z odległych miejsc; 

- dramatyzm faktów - atrakcyjne jest to, co sensacyjne; 

- dowcip jako element wzbudzający zainteresowanie 

                                                                                                                                        
działaniem (apekt operacyjny), przy czym jego przesłanki definiowane są jako komponenty sensów modelu 

rzeczywistości i programu kulturowego [niem. Wirklichkeitsmodell&Kulturprogramm]“ (Schmidt, 2003, 68, tłum. 

aut.: „Wie alle andere Aktivitäten vollzieht sich Kommunikation – wie immer sie im Einzelnen auch näher 

bestimmt wird – als Setzung im Rahmen von Voraussetzungen. Als Setzung wird sie bestimmt als Handlung 

(operativer Aspekt), wobei deren Voraussetzungen bestimmt werden als Sinnkomponenten von 

Wirklichkeitsmodell&Kulturprogramm.“) 

 
2 Twierdzimy, albo zaprzeczamy w określonej sytuacji komunikacyjnej, w określony sposób, że stoi tutaj stół, 

że rzeczywistość istnieje lub nie, że możemy poznać prawa natury lub nie.“ (Schmidt 2003, 93, tłum. aut.: 

„Wir behaupten oder bestreiten in einer bestimmten Kommunikationssitutaion auf eine bestimmte Art und 

Weise, dass hier ein Tisch steht, dass es Realität gibt oder nicht, dass wir Naturgesetze erkennen können 

oder nicht.“) 
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4. Obserwacja jako wydobywanie różnic 
 

4.1. System 

 

W rozumieniu Luhmanna:  

Jako system możemy uznać wszystko to do czego można zastosować 

rozróżnienie specyficznego wnętrza i zewnętrza. (...) System sam 

tworzy elementy które składają się na niego. Tworzenie się systemu 

oznacza stwarzanie ograniczonej systemowej kompleksowości i większej 

kompleksowości środowiska systemu. (...)." (Krause - Luhmann, 01, 

207n.) 

 

Zamiast pojęcia człowiek Luhmann używa pojęcia systemu psychicznego: 

"System psychiczny podobnie jak system społeczny należy postrzegać 

jako powiązanie uaktualnianych i potencjalnych komunikacji. W tym 

sensie system psychiczny widzimy jako powiązanie uaktualnianych i 

potencjalnych myśli." (Krause - Luhmann, 01, 212) 

 

Luhmann twierdzi, że system redukuje kompleksowość środowiska, aby 

tworzyć sens. (Sens jest medium uniwersalnym systemów psychicznych. 

Jest formą tego, co aktualne i możliwe. Nie posiada negacji. Można 

go zanegować tylko poprzez sens tj. poprzez sensowne działanie). 

(...)." (por. Krause - Luhmann, 01, 199n.) 

 

Język, w ujęciu Luhmanna, jest medium pomiędzy psychicznymi  

i społecznymi systemami. (tzn. pomiędzy ludźmi tworzącymi system 

społeczny i ludźmi tworzącymi myśli).  

 

Podsumowując: 

 

Telewizja informacyjna redukuje kompleksowość środowiska 

pozostawiając margines kompleksowości w strumieniu wideo. 
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4.2. Obserwacja 

 

„Także według Luhmanna – pisze Krause3 – obserwowanie ma coś 

wspólnego z widzeniem, oglądem przedmiotu, śledzeniem zdarzeń. 

Pytanie tylko, czy w ogóle i jak ewentualnie można widzieć i co się 

widzi, kiedy się widzi” (Krause, 2001, 71n., tłum.aut.). Pytanie o 

rozróżnienie [Unterscheidung], które leży u podstaw obserwacji 

wynika ze zdefiniowania obserwacji jako „wydobycia [das Treffen] 

rozróżnienia i nazwania rozróżnionego” (tłum.aut.; Krause, 2001, 

72). Takie działanie zawiera w sobie decyzję na coś. „Wykluczone 

jest wszystko to, co nie zostało rozróżnione i nazwane. Druga strona 

rozróżnienia nie jest znana, jednak przyczynia się - jako to, co nie 

zostało rozróżnione – do dookreślenia rozróżnionego.“ (Krause, 2001, 

72, tłum.aut.) Stąd asymetria, rozróżnienie dwustronne, w którym 

można przeprowadzać działania tylko na stronie rozróżnionej w 

decyzji. Krause nazywa to procesem kontyngentno-selektywnym. Strona 

nazwana może sama zawierać w sobie różnicę (np. system / środowisko) 

– nawet w takim wypadku strona zanegowana tym rozróżnieniem 

pozostaje nieznana. „Wymagająca czasu zmiana stron, inaczej 

crossing, jest przejściem na obserwowany, nieznany(!) obszar. Staje 

się on znany, kiedy zostanie rozróżniony, co stanowiłoby nowe 

rozróżnienie [...] Obserwacja operuje ślepo [...] jest możliwa, mimo 

że, albo ponieważ nie jest możliwa”. (Krause, 2001, 73n., 

tłum.aut.).  

Luhmann operuje pojęciem obserwatora pierwszego i drugiego 

porządku. Obserwator rozumiany jako podmiot zastąpiony jest w teorii 

systemów (Luhmann, 1984) obserwatorem rozumianym jako system. W tym 

ujęciu nie jest on ostateczną instancją daną obserwacji, lecz jest 

określony i rozróżniony poprzez obserwację innego obserwatora lub 

obserwację siebie samego, jako warunek własnej możliwości. 

“Obserwator pierwszego porządku nie może zobaczyć w jaki sposób 

widzi przedmiot swojej obserwacji. Obserwator drugiego porządku 

                                            
 
3 Obszerny zarys teorii systemów Niklasa Luhmana  przedstawia Detlef Krause w książce Luhmann-Lexikon 

(2001), która stanowi swoiste kompendium jej struktury pojęciowej, zorganizowna na zasadzie odnośników – 

więc również w logice hipertekstu. 
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widzi, że obserwator pierwszego porządku stosuje niewidoczne dla 

siebie rozróżnienie i jedynie za pośrednictwem tego rozróżnienia 

widzi swój przedmiot. Rozróżnienie obserwatora drugiego porządku 

jest typowym dla niego, a nie czymś w rodzaju podwojonego 

rozróżnienia obserwatora pierwszego porządku. [...] Pomiędzy 

obserwacją pierwszego i drugiego porządku musi [...] istnieć choćby 

minimalna czasowa różnica [Differenz]4“ (Krause, 2001, 78, 

tłum.aut.). Obserwacja pierwszego porządku podporządkowana jest 

pytaniu (poziomowi) co, obserwacja drugiego porządku podlega pytaniu 

jak. Obserwacja możliwa jest jednak tylko w pojedynczej konstelacji 

meta – obserwowany obserwator jawi się obserwatorowi n-tego porządku 

zawsze jako obserwator pierwszego porządku. (por. Krause, 2001, 78) 

„Zaślepienie jest cechą każdego obserwatora albo każdej obserwacji, 

tak że niemożliwa jest hierarchia obserwatorów albo obserwacji” 

(Krause, 2001, 78).  

 

"Obserwacja 

(...) obserwacja pierwszego porządku operuje na poziomie faktów - 

stawia pytanie co? Obserwacja drugiego porządku uwidacznia 

rozróżnienie, które leży u podstaw obserwacji pierwszego porządku 

(...) Stawia pytanie jak?" (Luhmann - Krause, 01, 111) 

"Marked space/unmarked space, 

kontyngentno-selektywny horyzont możliwości wytworzony przez  

obserwację. (..) Jeżeli nie następuje obsewacja nie ma oznaczenia. 

To byłby nieobserwowany świat. (...) Obsewacje typu byt/niebyt, 

system/środowisko naruszają przestrzeń nieoznaczoną. (...)" (Krause  

- Luhmann, 01, 170) 
 

                                            
4 Przejście od filozofii transcendentalnej z jej ukierunkowaniem na podmiot do semiologii ukierunkowanej na 

rozpoznanie różnic „motywuje – według Luhmanna - subtelne analizy wzajemnej gry obecności i nieobecności, 

którymi zajmuje się Derrida. [...] Różnica wyjaśnia się w użyciu znaków. Aspekt temporalny zyskuje jako 

différance (w sensie czasowego przesunięcia jedności i różnicy). Problem czasu staje się problemem 

naznaczenia przez różnice i pojawia się w tej formie na miejscu pytania, jak podmiot przychodzi na świat.” 

(Luhmann, 1984 (1987), 202n.). 
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5. Teoria konstruktów osobistych 

 

"Kluczowym strukturalnym pojęciem Kelly'ego opisującym człowieka 

jako badacza jest pojęcie kontruktu. Konstrukt to sposób 

konstruowania, czy też interpretowania świata. (...) Doświadczając 

zdarzeń, ludzie zauważają, że niektóre z nich mają wspólne 

właściwości, co odróżnia je od innych. (...) Według Kelly'ego do 

utworzenia konstruktu konieczne są co najmniej trzy elementy: dwa z 

nich muszą być spostrzegane jako podobne do siebie, trzeci musi być 

spostrzegany jako różny od nich. Sposób, w jaki dwa elementy są 

konstruowane jako podobne, formuje biegun podobieństwa konstruktu. 

Sposób w jaki dwa elementy są opozycyjne wobec trzeciego organizuje 

biegun przeciwstawieństwa konstruktu, na przykład, obserwacja dwóch 

osób, które komuś pomagają, i trzeciej, która wyrządza komuś 

krzywdę, może doprowadzić do uformowania konstruktu życzliwy - 

okrutny (...)" (Pervin, John, s. , 02, s. 416) "Podczas gdy 

konstrukt słowny może być wyrażony słowami, konstrukt przedsłowny 

jest stosowany pomimo braku słów, które mogłyby go wyrazić. 

Konstrukt przedsłowny jest konstruktem, którego osoba uczy się przed 

rozwojem zdolności posługiwania się językiem. Czasami niedostępny 

werbalizacji jest jeden z biegunów konstruktu. Określa się go jako 

zanurzony." (Pervin, John, s. , 02, s. 418).  

 

"Obserwując wielokrotne powtarzanie się takich samych zdarzeń, 

modyfikujemy nasze konstrukty tak, aby doprowadziły one do bardziej 

trafnych przewidywań. Konstrukty są wertyfikowane trafnością 

przewidywań. Co jednak tłumaczy ukierunkowanie aktywności? Ludzie, 

znowu w sposób typowy dla badaczy, obierają taki kierunek 

zachowania, który ich zdaniem daje największe możliwości 

antycypowania zdarzeń." (Pervin, John, s. , 02, s. 426n.)  

 

Konstrukty według Kelly'ego mają strukturę hierarchiczną, istnieją 

konstrukty rdzenne, które zmieniać można tylko z istotnymi 

konsekwencjami dla reszty systemu oraz konstrukty peryferyczne, 

które można zmieniać bez poważnych modyfikacji struktury rdzennej 

(por. Pervin, John, 02, s. 418).  
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"Z wielu fascynujących badań wynika, że styl poznawczy, a w 

szczególności wymiar złożoności - prostoty poznawczej może mieć 

ważne implikacje związane z przywództwem i stosunkami 

międzynarodowymi (...) Ze zgromadzonych danych wynika, że 

komunikacja dyplomatyczna poprzedzająca kryzys międzynarodowy 

charakteryzuje się niższą złożonością poznawczą niż ta, która 

poprzedza międzynarodowy kryzys, w wyniku którego nie dochodzi do 

wojny. Na przykład komunikacja pomiędzy Stanami Zjednoczonymi  

i Związkiem Radzieckim była znacznie mniej złożona poznawczo przed 

wybuchem wojny koreańskiej niż przed blokadą Berlina czy kryzysem 

kubańskim." (Pervin, John, s. , 02, s. 425) 
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6. Podsumowanie rozdz. 2-5 

 

Telewizja informacyjna tworzy, interpretuje i modyfikuje różnice w 

strumieniach wideo czyniąc różnice stanów fenomenalnych odbiorców.  

W ten sposób tworzy się przestrzeń informacyjna na poziomie systemów 

społecznych, która ponownie czyni różnice w stumieniach wideo. 

Telewizja nie ma pełnej kontroli nad znaczeniami, które tworzy 

ponieważ strumień wideo jako "treść" telwizji stanowi niezależne 

medium. 
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7. Ustalanie "punktów widzenia" telewizji informacyjnej 

 
Z perspektywy obserwatora drugiego porządku sprawdzamy jakie 

rozróżnienia leżą u podstaw obserwatora pierwszego porządku. To 

oznacza konkretnie, że badamy sposób postrzegania, interpretowania  

i nadawania znaczenia zdarzeniom (także nieintecjonalnie) przez 

telewizję informacyjną. (Na podstawie systemowej koncepcji obserwatora Niklasa 

Luhmanna i fenomenologicznej teorii konstruktów osobistych Georga A. Kelly'ego oraz 

postkonstruktywistycznej koncepcji historii i dyskursów S.J. Schmidta) [wideo vt] 

 

 
1. Wyodrębiamy obserwatora pierwszego porządku jako system. 

(system psychiczny (człowiek), telewizja, radio).  

 
2. Dla systemu wyodrębniamy środowisko tzn. to, co dany system 

postrzega, lub może postrzegać jako swoje środowisko. Pamiętamy przy 

tym, że system redukuje kompleksowść środowiska, aby tworzyć sens.  

(system psychiczny - rzeczywistość, telewizja - istotne wydarzenia).  

 
3. Określamy zakres tematyczny i dyskursywny obserwacji pierwszego 

porządku. (jako prawdopodobny zakres stosowalności rozróżnienia) 

 
4. Zwracamy przede wszystkim uwagę na te elementy przekazu 

telewizyjnego (rozróżnienia), które interpretują temat poruszany na 

antenie i mogą stanowić dlasze dyskursywne rozwinięcia tematu.  

 
5. Sprawdzamy jaki obszar znaczeniowy zanegowany jest przy pomocy 

danego rozróżnienia. Przy czym rozróżnienie może mieć charkater 

wyraźnie dwustronny rewolucyjny / konserwatywny lub strona 

zanegowana może być nie podana w prost tzn. "zanurzona w dyskursie".  

(w telewizji informacyjnej dobrze jest w pierwszym rzędzie poddać analizie 

zapowiedzi materiału przez prezenterkę lub prezentera) 

 
6. Próbujemy intuicyjnie oraz pojęciowo, a także narracyjnie 

dookreślić stronę zanegowaną rozróżnienia.  

 
7. W zależności od tego czy rozróżnienie jest wydobyte na poziomie 

audio czy wideo (lub na obu poziomach), czy jest jednostronne, czy 

dwustronne opisujemy je następująco: r.a.j. rewolucyjny / konserwatywny 

[vs. skromny / rozrzutny]  ; r.v.d. emocjonalny [vs. wycofany]; r.v.j tajemnica 

[vs. jawność]. Przy czym r.a-v.d. oznacza rozróżnienie dwustronne na poziomie audio 

i wideo natomiast r.v.d. rozróżnienie dwustronne na poziomie wideo, r.v.j. to 

rozróżnienie jednostronne na poziomie wideo. 
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8. Transmisje na żywo 

 

"Realizatorzy uwydatniają znaczenie wydarzenia, obudowując je 

anegdotami, drobnymi fabułami stanowiącymi typowo ludzki przedmiot 

zainteresowania. Jest to ich a nie organizatorów inicjatywa własna. 

Powstaje coś w rodzaju tekstualnych "przedmieść" wydarzenia. Chodzi 

o te wszystkie programy towarzyszące - wywiady, dokumenty , dyskusje 

panelowe, które pozwalają sieci proponować i akcentować własne, 

niezależne odczytanie sensu. (...) Praktyka ta rozwiązuje problem 

swoisty dla telewizyjnego nadawania wydarzeń na żywo, wynikający z 

faktu, że stacja jest w tym przypadku zmuszona zrzec się swego 

panowania nad znaczeniem, do czego jest przezwyczajona w trakcie 

"normalnej" pracy redakcyjnej." (Dayan; Katz, 92, s. 167)  

 

"Królewskie gody dały Anglii możliwość wejścia w "stan liminalny". 

Vicor Turner (1969) mianem tym określa chwilową nieodpartą zmianę 

definicji rzeczywistości, kiedy to życie społeczne charakteryzuje 

się zawieszeniem zwyczajowych norm i struktur oraz nagłym przypływem 

poczucia wspólnotowości. (...) W terminologii Turnera takie okresy 

odznaczają się zmianą definicji rzeczywistości z "oznajmującej" 

(rzeczywistość jaka jest) na "życzeniową" (rzeczywistość, jaka 

mogłaby lub powinna być). (...) Uliczni gapie zwiesili swe 

wątpliwości i unikali krytycznych odpowiedzi na pytania 

dziennikarzy. Woleli powtarzać zdawkowe ogólniki, że młoda para żyje 

bądź żyć będzie w zgodzie z tradycyjnymi normami. Ludzie rozmyślnie 

zdecydowali się widzieć w tej sytuacji tylko to, co widzieć powinni. 

(...) Wydarzenia nie mogły w sposób niepożądany zakłócić codzienne 

troski, było ono chronione przez sam fakt oddania go pod egidę 

redakcji innych niż redakcja informacyjna, zrówno w BBC jak i ITV." 

(Dayan; Katz, 92, s. 170n.) 

 

"Przed transmisją uroczystości wielkanocnych, w trakcie których Jan 

Paweł II zamyka monumentalne odrzwia Bazyliki św. Piotra, aby 

ogłoscić "Rok Święty" (działo się to w kwietniu 1984 roku), włoska 

telewizja publiczna RAI pokazuje czarno-białą migawkę o niskiej 

rozdzielczości z takiej samej ceremonii z roku 1975 w wykonaniu 

papierza Pawła VI. Taka migawka w sposób błyskawiczny zmienia 
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telewidzów w koneserów. Kinomani, a zwłaszcza fani thrillerów, 

dobrze znają takie techniki. Sekwencję ostatecznego suspensu 

poprzedzającego tam liczne próby, jaki poddaje się widza. W 

rezultacie widz także staje się znawcą - potrafi przewidywać 

wszystkie oczekiwane posunięcia, a jednocześnie jest dostatecznie 

zafrapowany, gdy wydarzy się coś niespodziewanego. W swerze obrzędu 

technika ta wskazuje na doniosłość tradycji, na fakt, że rytuały 

muszą być powtarzane" (Dayan; Katz, 1992, s. 175n.). 

 

"Polscy widzowie, oglądający msze papieskie w Warszawie, Krakowie i 

na Jasnej Górze, byli poirytowani, czymś, co postrzegali jako 

rozmyślne próby zniweczenia uroku sytuacji, podejmowane przez 

komentatorów. Po co - pytali - dawać kurs liturgii tym, którzy znani 

są ze swej żarliwej pobożności? Telewizyjne egzegezy uważane były za 

zamierzone faux pas, umyślne narzucanie żywej wierze  - muzealnych 

ram. (...) Niezależnie od swych dydaktycznych zamysłów, narracja 

musi być dyskretna, pozostawać w cieniu. Musi być słyszalna, ale 

niezauważalna; musi niejako płynąć z nurtem wydarzenia, ale nie 

zakłucać go." (Dayan, Katz, 1992, s. 177). 

 

Według Dayan i Katz (Wydarzenia medialne. Historia transmitowania na 

żywo) wszystkie transmisje na żywo realizują 3 podstawowe 

scenariusze:  

Konkwista: "wielki człowiek robi wielki krok w imieniu ludzkości" 

lądowanie na księżycu, lot w kosmos 

Konkurs: mundial, debata prazydencka, olimpiada, przesłuchania 

senackie w związku z aferą Watergate, w Polsce - komjsje sejmowe. 

Domeną Kunkursu jest sport i polityka 

Koronacja: parady, ceremonie (np. pogrzeby, rozdanie Oscarów)  

(por. Dayan, Katz, 1992, s. 69-106). 
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9. Oś kontaktu i oś akcji. Działania z kamerą. 

 

"Ruch obiektu (idącego człowieka, jadącego samochodu, lecącego 

samolotu) z punktu A do B może być wyobrażony jako linia na mapie, 

wyznaczająca jego trasę. Linia ta nazywa się osią akcji. Jeżeli przy 

każdej nowej pozycji kamera będzie znajdować się po tej samej 

stronie osi, kierunek ruchu aktora pozostanie prawidłowy bez względu 

na kąt widzenia kamery i na to, czy aktor porusza się równolegle do 

niej, zbliża czy oddala" (Mascelli, (65), 07, s. 156) 

 

"Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, gdy dwóch lub więcej aktorów 

idzie lub jedzie obok siebie. Kamera może jechać przed nimi albo za 

nimi, filmując ujęcia neutralne. Może też jechać obok kręcąc ich z 

kąta trzy czwarte. Gdy tylko aktorzy spoglądają na siebie, tworzy 

się między nimi oś kontaktu. Kamera może do kontrplanu zostać 

przestawiona na drugą stronę osi akcji, ale tak, by pozostała po tej 

samej stronie osi kontaktu między postaciami. Chociaż w 

poszczególnych ujęciach aktorzy wydają się iść w przeciwnch 

kierunkach, widz się nie pogubi." (Mascelli, (65), 07, s.156nn). 

 

9.1. Oś kontaktu między dwoma aktorami 

 

"Oś kontaktu powstaje w wyniku połączenia dwójki aktorów 

wyimaginowaną linią. W serii następujących po sobie kontrplanów 

kamera musi znajdować się po jednej stronie tejże linii, wewnątrz 

półkola o kącie 180 stopni łączącego obie postaci. (...) Każde 

ujęcie, które da się uchwycić z pierwotnego ustawienia kamery (czyli 

po właściwej stronie osi) za pomocą obiektywu długoogniskowego lub 

zoomu można nakręcić przestawiając kamerę bliżej, niejako na drugą 

stronę osi w stosunku do postaci na drugim planie." (Mascelli, (65), 

07, s. 180n.) 
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(Rysunek Małgorzata Gadomska na podstawie: Mascelli, (65), 07, s.181.) 

  

"Strona, w którą aktor ma zwróconą twarz, nie musi koniecznie 

oznaczać kierunku jego wzroku. Aktor może mieć twarz zwróconą ku 

prawej ramce kadru, a spoglądać przez ramię ku lewej. Należy więc 

zawsze brać pod uwagę kierunek spojrzeń, a nie stronę, w którą 

zwrócona jest twarz." (Mascelli, 65, (07), s. 180). Warto dodać, że 

w sytuacjach, kiedy pomiędzy aktorami nie ma kontaktu wzrokowego, oś 

kontaktu skierowana jest w stronę, w którą aktor (interlokutor) 

kieruje swoją uwagę.  
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9.2. Oś kontaktu między trzema aktorami 

 

"Jeżeli odległość pomiędzy trójką aktorów jest większa i każdy z 

nich dominuje po kolei w momencie, gdy zaczyna mówić lub wykonywać 

jakieś działanie, każdego z nich należy pokazywać w osobnych 

ujęciach z zachowaniem kierunków spojrzeń. Plan potrójny staje się 

serią kontrplanów, połączonyc indywidualnymi osiami kontaktu między 

poszczególnymi aktorami" (Mascelli, (65), 07, s. 206) 

 

 (Rysunek Małgorzata Gadomska na podstawie:: Mascelli, (65), 07, 206) 
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"Jedna postać dominująca przez całą scenę i dwie osoby 

podporządkowne, znajdujące się blisko siebie, np. ksiądz udzielający 

ślubu młodej parze, nauczyciel rozmawiający z dwójką uczniów, barman 

wydający dwa drinki. Aktor dominujący znajduje się po jednej stronie 

kadru, pozostali po drugiej. Osoby podporządkowane powinno się 

traktować jako jedną postać. (...) Tym samym plan potrójny z jednym 

dominującym aktorem i dwoma stojącymi raze można traktować jako plan 

podwójny." (Mascelli, (65), 07, s. 204nn).  

 

(Rysunek Małgorzata Gadomska na podstawie:: Mascelli, (65), 07, 207) 

  

9.3. Wystąpienia publiczne 

 

"Publiczność tworzy jakby podstawę trójkąta, z mistrzem ceremonii 

znajdującym się u wierzchołka, w wyniku czego musi on patrzeć na 

nich z lewej i prawej strony kamery można to filmować na dwa 

sposoby:" (Mascelli, (65), 07, s. 198) 
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Metoda 1. 

 

"Ponieważ mówca na scenie wchodzi w bezpośredni kontakt z 

publicznością, oś kontaktu między nimi można utworzyć wyznaczając 

niewidoczną linię od mówcy do końca sali. Linia ta dzieli 

publiczność dokładnie na pół. Jest to podobne do filmowania dwóch 

aktorów w kontrpalnach." (Mascelli, (65), 07, s. 201) 

 

 

(Rysunek Małgorzata Gadomska na podstawie: Mascelli, (65), 07, s. 201) 
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Metoda 2. 

 

"Kierunki spojrzeń członków publiczności powinny być zgodne z ich 

umiejscowieniem na sali. Ci, którzy siedzą po lewej stronie widowni 

powinni spoglądać w prawo, siedzący z prawej strony w lewo. Daje to 

wrażenie kontaktu między nimi i prowadzącym." (Mascelli, (65), 07, 

s. 203). W tym wypadku wykorzystujemy model filmowania trzech 

aktorów z których żaden nie jest dominujący. 

 

 

(Rysunek Małgorzata Gadomska: Mascelli, (65), 07, s. 202) 
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9.4. Kierunki na mapie 

 

"Dalekie podróże powinny zawsze być pokazywane z uwzględniem 

obowiązujących kierunków na mapie, ze wschodem po prawej stronie i 

zachodem po lewej. W taki sposób kojarzy je umysł ludzki. Ponieważ 

północ i południe znajdują się u góry i na dole mapy, trudno je 

oddać na poziomym ekranie. Zasady komponowania ruchu uczą, żeby 

podróż na północ pokazywać po linii wznoszącej się z dolnej, lewej 

części kadru do górnej prawej; a podróż na południe po linii 

opadającej z górnej lewej do prawej dolnej. Samolot z Paryża do 

Nowego Yorku powinien lecieć w lewą stronę, czyli na zachód. Statek 

w drodze z Hawajów na kontynent amerykański powinien płynąć z lewej 

strony do prawej, czyli na wschód. Pierwsze ujęcia pilotów, kapitana 

statku czy pasażerów powinny ukazywać ich z twarzami zwróconymi ku 

ustalonemu kierunkowi podróży. Kolejne mogą być już z innych stron. 

(...) Pokazanie samolotu, statku, pociągu czy samochodu udającego 

się w przeciwną stronę niż wynikałoby to z mapy może wprowadzić u 

widza podświadomy niepokój" (Mascelli, (65), 07, s. 173).  

 

Jadący pociąg nagrany z jednej strony przejedzie przez kadr w jedną 

stronę, a nagrany w drugej strony - w przeciwną. W kinie, w 

odróżnieniu od rzeczywistości możemy nagle znaleźć się po drugiej 

stronie torów dlatego istotne jest świadome posługiwanie się osią 

akcji i osią kontaktu. 
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10. Efekt osi kontaktu. 

 

10.1. Oś  kontaktu w filmie 

 

Relacja przestrzenna pomiędzy postaciami występującymi  

w filmie powstaje na tak zwanej osi kontaktu. W pewnym uproszczeniu 

można wyobrazić ją sobie jako linię prostą, łączącą spojrzenia, 

jakie postacie wymieniają pomiędzy sobą. Zakładam, że kino w dużej 

mierze przezwyczaja odbiorców do konfrontacyjnej roli ustawień 

kontrplanowych. 

 

10.2. Oś kontaktu w telewizji informacyjnej 

 

Reporterzy w materiałach problemowych bardzo często zestawiają 

przeciwstawne opinie rozmówców. Sprzeczne stanowiska wobec problemów 

społecznych to w gruncie rzeczy materiał, z którego powstaje 

większość programów telewizyjnych. Bardzo prawdopodobne jest, że w 

telewyjnych serwisach i programach informacyjnych zaburzenie 

jedności miejsca nie zaburza ciągłości osi kontaktu pomiędzy 

rozmówcami.  

 

10.3. Reporter na osi kontaktu 

 

W telewizji informacyjnej reporter jest w pewnym sensie 

przedłużeniem osi kontaktu pomiędzy kolejnymi rozmówcami na setkach 

(wypowiedzi typu 100% dźwięku i obrazu, najczęściej półzbliżenie, 

tzw. gadające głowy). Swoimi pytaniami ustala lub proponuje zasady 

na jakich kolejne wypowiedzi mogą ze sobą korespondować. 

Przekierowuje osie kontaktu, jednak ze względu na pragmatykę 

realizacji telewizyjnej zazwyczaj nie jest w stanie ich kontrolować. 

 

10.4. Hipoteza  

 

W serwisach informacyjnych powstają przypadkowe relacje przestrzenne 

pomiędzy rozmówcami na setkach. Newsowe osie kontaktu modyfikują 

interpretację (serii) newsów lub (serii) serwisów informacyjnych, 

niezależnie od intencji realizatorów obrazu telewizyjnego. 
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10.5. Efekt progowy i perfekcyjne cięcie  

 

Warto zwrócić uwagę, że z punktu widzenia montażu zachowanie 

ciągłośći trójwymiarowej jest dopiero na szóstym miejscu pod 

względem istotności dla perfekcyjnego cięcia. Potwierdzają to 

również moje obserwacje i wstępne badania nad efektem osi kontaktu. 

Efekt osi kontaktu można zatem zaliczyć do efektów progowych  

o oddziaływaniu słabym. Na tym etapie badań nie wykluczam jednak 

możliwości oddziaływania tego efektu m.in. na dyskurs polityczny.  

 

Walter Murch (01, s. 36) wprowadza następującą gradację istotnych 

elementów perfekcyjnego cięcia:   

  

"1. Odzwierciedlenie nastroju chwili  

2. Popychanie historii do przodu  

3. Pojawienie się we właściwym momencie  

4. Zapewnienie obserwowania akcji - przywiązywanie uwagi  

do położenia i przemieszczania się centralnego punktu  

kadru  

5. Szanowanie zasady "planarności"   

6. Szanowanie zasady ciągłości trójwymiarowej  

rzeczywistej przestrzeni  

  

1) emocje 51%  

2) historia 23%  

3) rytm 10%  

4) obserwowania akcji 7%  

5) dwuwymiarowa płaszczyznach ekranu 5%  

6) trójwymiarowa przestrzeń akcji 4%" 
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11. Efekt medium 

Efekty mediów opisują częściowo przewidywalne i w dużej mierze nie 

poddające się kontroli konsekwencje interakcji człowieka (systemu 

psychicznego) z jakąś technologią i fenomenologią dostępu.  

(internetem,  telewizją, radiem, siłą ciążenia etc.).  
 

12. Efekty medium telewizji informacyjnej. 

 

efekt osi kontaktu 

- znaczenia przypadkowych osi kontaktu 

efekt autoreferencyjny 

- relacja mediów z otoczeniem i innymi mediami i samymi sobą 

efekt przestrzeni pozakadrowej 

- uświadomienie przestrzeni poza kadrem 

efekt przestrzeni publicznej  

- nadmiarowe znaczenia w strumieniu wideo 

efekt drugiego planu 

- wpływ drugiego planu na treść przekazu 

efekt otwartej kamery 

- wpływ kamery na zachowanie postaci 

efekt punktu widzenia 

- upostaciowienie perspektywy kamery 

efekt koincydencji 

- wydarzenia spontaniczne tworzące dla narracji wizualnej znaczenia metaforyczne  

efekt dekompozycji kadru 

- dodatkowe znaczenia przekrzywionych i niestabilnych ujęć 

efekt bliskiego planu 

- koncentracja na emocjach, redukcja szumu tła 

efekt miejsc pustych 

- dopełnianie luk w przekazie w wyobraźni 

efekt poliwalencji 

- wieloznaczność przekazu lub jego elementów 

efekt peryferyjny kadru 

- nadmiarowe znaczenia i informacje o przestrzeni na peryferiach kadru 
 

Efekty w opracowaniu: 

efekt no logo 

- wpływ redukcji oddziaływania reklam w tle na kompozycje kadru i inne aspekty przekazu 

efekt narracji wideo  

- telealogia strumienia wideo i wzorce deokodowania narracji  

efekt horyzontu ujęcia  

- związany z techologią picture cash  

efekt przeskalowania 

- konieczność dookreślenia punktu widzenia 
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