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STRESZCZENIE
Rynek mediów rozwija się dynamicznie, dlatego ważne jest właściwe prognozowanie tren-
dów. Cel/teza: Celem artykułu jest identyfi kacja trendów w polskich mediach. Metody ba-
dań: W artykule zaprezentowano unikalną metodykę rafi nacji informacji Big Data do analizy 
trendów w mediach. Jako materiał źródłowy posłużyły teksty zamieszczone w kwartalniku „Stu-
dia Medioznawcze”. Do analizy wykorzystano narzędzia eksploracji danych oraz Big Data. Wy-
niki i wnioski: Sformułowano własną prognozę trendów mediów na bazie publikacji naukowych 
i porównano ją z przygotowaną przez fi rmę konsultingową PwC. Wartość poznawcza: Wyniki 
wykazują znaczne rozbieżności. Najbardziej perspektywiczne dziedziny w raporcie PwC – VR 
(virtual reality) oraz OTT (over the top) – nie mają potwierdzenia w artykułach naukowych.
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Mając na uwadze dynamiczne zmiany w obrazie polskich mediów, w tym opracowaniu podjęto 
próbę identyfi kacji trendów na najbliższe lata. Jako narzędzie badawcze zastosowano 

statystyczne metody analizy tekstów. Dane źródłowe stanowią publikacje zawarte w kwartalniku 
„Studia Medioznawcze”. Wykonano również analizę porównawczą zidentyfi kowanych trendów 
z prognozami publikowanymi przez fi rmy specjalizujące się w rynku mediowym.

Próby prognozowania polskich mediów i wyznaczania kierunków rozwoju podjęła się 
w 2015 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT). Opracowany został dokument „Strate-
gia rozwoju rynku medialnego w Polsce na lata 2015–2020” (Sztuka, 2015). Przy jego tworzeniu 
uczestniczyło grono autorytetów i ekspertów, we współpracy z instytucjami wspierającymi ry-
nek mediów w Polsce: KRRiT, PISF, ZAIKS. W dokumencie, oprócz analizy otoczenia, zawarto 
prognozy i postulaty dotyczące rozwoju mediów. Horyzont obowiązywania dokumentu powoli 
dobiega końca. Na razie nie opublikowano podsumowania tego dokumentu czy wykonania po-
dobnej prognozy na kolejne lata. Próbą udziału w dyskusji przedmiotu „Strategia” były wy-
konane w Katedrze Technologii Informacyjnych Mediów Wydziału Dziennikarstwa, Informa-
cji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego badania identyfi kacji i oceny trendów zmian we 
współczesnych mediach. Są one pochodną zainteresowania dynamiką zmian w obrazie polskich 
mediów. Do analiz wykorzystano unikalną metodykę rafi nacji informacji. Zastosowano w niej 
nowoczesne narzędzia statystyczno-analityczne oraz potencjał rafi nacji Big Data (Mayer-Schon-
berger & Cukier, 2017). Zastosowanie metod statystycznych do eksploracji zasobów teksto-
wych jest obecnie powszechną metodą badawczą (Surma, 2019). W artykule zaprezentowano 
kluczowe elementy eksploracji tekstów (data mining) (Silge & Robinson, 2017) służące rafi na-
cji dużych zasobów informacyjnych możliwych do wykorzystania przy identyfi kacji trendów 
w polskich mediach.

Prognozy rozwoju mediów
Rynek mediów ma wartość wielu miliardów. Firma konsultingowa PricewaterhouseCoopers 
(PwC) szacuje, że rynek mediów i rozrywki na świecie w 2022 roku osiągnie wartość 2,4 biliona 
dolarów i średniorocznie będzie wzrastać o 4,4% (PwC, 2018). Odpowiednio, rynek w Polsce 
osiągnie wartość 13,4 mld dolarów i będzie wzrastać 3,5% rocznie. Firma PwC wskazuje rów-
nież najbardziej perspektywistyczne kierunki rozwoju. Na pierwszym miejscu znajdują się VR 
(virtual reality) oraz OTT (over the top). Spadek zanotują takie media, jak gazety i czasopisma. 
Telewizja i wideo osiągną znikomy wzrost.
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Rysunek 1. Prognoza rozwoju mediów do 2020 roku według PwC
Źródło: Raport PwC „Perspektywy rozwoju branży rozrywki i mediów w Polsce 2018–2022”

Inny raport fi rmy (PwC, 2017) dotyczy prognozy rynku mediowego w USA, który jest jed-
nym z największych na świecie. Wzrost przewiduje się w segmencie virtual reality, E-Sports. 
W dalszej kolejności jest Internet advertising oraz Internet video. Spadki prognozuje się w tra-
dycyjnych mediach Newspapers, Traditional TV oraz Home video. Tutaj można zauważyć zgod-
ność dynamiki rozwoju mediów na świecie oraz w USA.
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Rysunek 2. Prognoza rozwoju mediów w USA w latach 2016–2021 (w proc.)
Źródło: Raport PwC „Prognoza inwestycji na rynku mediowym do 2021 roku”

W raporcie PwC nie wspomniano o metodach, jakie zostały użyte do przygotowania raportu. 
Należy się domyślać, że bazuje na wiedzy ekspertów zatrudnionych w fi rmie, ponieważ doku-
ment powołuje się na ich opinie, oraz na danych statystycznych dotyczących sektora mediów 
(dostęp do nich jest fragmentaryczny, a ze względu na brak przejrzystej klasyfi kacji są one nie-
pełne).

Specjalizująca się w badaniach brytyjska fi rma Kantar Millward Brown opublikowała raport 
dotyczący prognozy transformacji w mediach na 2019 rok (Kantar, 2019). Według niej najwięk-
sze zmiany będą związane ze sztuczną inteligencją, technologiami głosowymi oraz z zaawan-
sowaną analityką. Tutaj również fi rma nie podaje, jakich metod badawczych użyto. W pełnym 
raporcie znajdują się opinie ekspertów, więc i tym razem można założyć, że fi rma opiera się na 
ich osądach.

Publikowane raporty dotyczące rozwoju mediów nie zawierają metodologii badania. Wy-
łącznie renoma fi rmy wydającej raport ma być gwarantem rzetelności wyników. Opinia oparta 
na takich przesłankach może być zawodna, o czym np. boleśnie przekonał się sektor bankowy 
Lehman Brothers Holdings Inc. Mając na uwadze rzetelność opinii o mediach, zasadne jest 
więc, by była ona ustalona w wyniku zastosowania usystematyzowanych, jawnych i klarownych 
metod analizy.

Barometr mediów – „Studia Medioznawcze”
Przyjęto, że kwartalnik „Studia Medioznawcze” (SM), zważywszy na jego autorytet naukowy 
i wieloletnie tradycje, jest w Polsce wiarygodną bazą wiedzy wystarczającą do zarysowania sta-
nu badań mediów w Polsce. Publikowane w SM artykuły zawierają szerokie spektrum obszarów 
badawczych mediów. Wśród czasopism, których tematyka jest związana z mediami kwartalnik 
znajdował się w klasyfi kacji punktowej (12 pkt w roku 2016) na 31. miejscu w rankingach świa-
towych (zob. tabela na następnej stronie). W kategorii czasopism międzynarodowych to pozycja 
odległa, jednak wśród polskich – najwyższa.
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Tabela 1. Wybrane czasopisma dotyczące mediów, z uwzględnieniem ich punktacji w roku 2016

Lp. Tytuł Punktacja 
w 2016 r.

1. New Media & Society 50
2. Journal of Computer-Mediated Communication 45
3. Ieee Multimedia 35
4. Learning Media and Technology 30
5. Media Culture & Society 30
6. Journal of Broadcasting & Electronic Media 30
7. Media Culture & Society 30
8. Multimedia Tools and Applications 25
9. Critical Arts-South-North Cultural and Media Studies 25
10. EMI Educational Media International (Formerly: Educational Media International) 25
11. Feminist Media Studies 25
12. Multimedia Systems 25
13. Networks and Heterogeneous Media 20
14. Continuum: Journal of Media & Cultural Studies 20
15. Networks and Heterogeneous Media 20
16. Television & New Media 20
17. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies 20
18. Crime Media Culture 20
19. Discourse Context & Media 20
20. Journal of Mass Media Ethics 20
21. Journal of Media Economics 20
22. Media History 20
23. Television & New Media 20
24. Waves in Random and Complex Media 20
25. Critical Studies in Media Communication 15
26. Journal of African Media Studies 15
27. Journal of Porous Media 15
28. New Review of Hypermedia and Multimedia 15
29. Bioremediation Journal 15
30. Media International Australia 15
31. STUDIA MEDIOZNAWCZE 12
32. Mediaevistik 10
33. AS Mediatijdschrift (p) 10
34. AS Mediatijdschrift (e) 10
35. Classica et Mediaevalia 10
36. Intermédialités 10
37. International Journal of Instructional Media 10
38. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia 10
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39. Mediaevistik 10
40. Patristica et Mediaevalia 10
41. Autobiografi a. Literatura. Kultura. Media 8
42. Kultura–Media–Teologia (o) 8
43. Media–Kultura–Komunikacja Społeczna 8

44. Media i Społeczeństwo. Medioznawstwo, komunikologia, semiologia, socjologia 
mediów 7

45. Biuletyn Edukacji Medialnej 6

46. CyberEmpathy: Magazine of Visual Communication and New Media 
in Art Science Humanities Design and Technology 6

47. Zarządzanie mediami (p) 6
48. Zarządzanie mediami (e) 6
49. Dziennikarstwo i Media 5
50. Nowe Media 3
51. Nowe Media 3
52. Media–Kultura–Społeczeństwo 3
53. International Journal of Multimedia –
54. Kognitywistyka i Media w Edukacji  

Wyjaśnienie symboli użytych w tabeli:
(p) – wersja papierowa;  (e) – wersja elektroniczna; (o) – wersja online
Źródło: pobrane 18 sierpnia 2018 z https://punktacjaczasopism.pl 

„Studia Medioznawcze” na pewno można zaliczyć do tytułów opiniotwórczych, o dużej 
wiarygodności w polskim środowisku. Zamieszczane w nich publikacje są reprezentatywne dla 
środowisk akademicko-naukowych związanych z mediami. W niniejszym badaniu skoncentro-
wano się na artykułach opublikowanych w SM. Należy zaznaczyć, że te same metody badawcze 
można zastosować także do innych źródłowych zbiorów tekstów, np. grup dyskusyjnych czy 
publikacji na portalach internetowych.

Wykorzystanie Big Data w badaniu trendów
Do badania pobrano artykuły publikowane w „Studiach Medioznawczych” od stycznia 2014 
do grudnia 2018 (numery 56–75). Wyselekcjonowano artykuły w języku polskim. Pominięto 
publikacje w innych językach. Niektóre artykuły posiadają wersję polsko- i angielskojęzyczną. 
W tym przypadku wybrano tylko wersję polską.

Pobranie danych
Publikacje zostały pobrane z archiwum kwartalnika, ze starej wersji serwisu (http://studiamedio-
znawcze.pl/spis.php). Nowa wersja czasopisma nie zawiera pełnej historii numerów. Przyjęto, 
że analiza na poziomie pojedynczego artykułu jest wystarczająca do wyciągnięcia wniosków. 
Manualne pobieranie pojedynczych artykułów z portalu „Studia Medioznawcze” ze względu 
na dużą liczbę dokumentów jest uciążliwa. Wykorzystano do tego celu narzędzia eksploracji 
danych zawarte w środowisku R (Team, 2019). Wszystkie dokumenty zostały pobrane w auto-
matyczny sposób. W sumie zgromadzono 354 artykuły w języku polskim.
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Rysunek 3. Wykres liczby artykułów w każdym wydaniu czasopisma
Źródło: opracowanie własne

Konwersja plików
Na stronie czasopisma dokumenty archiwalne znajdują się z formacie Portable Document For-
mat (rozszerzenie .pdf). W celu analizy danych należało wykonać konwersję na format tekstowy. 
Skład wydawnictwa zawiera dwie szpalty. Do konwersji plików został wykorzystany profesjo-
nalny program rozpoznający formatowanie strony.

Struktura danych
Przy wczytywaniu plików z nazwy pliku wyodrębniono atrybuty artykułu:

• Kwartał, w którym artykuł został opublikowany.
• Numer wydania.
• Autor artykułu – jeżeli występuje kilku autorów, to wyodrębniono tylko jednego z nich.

Z tego powodu w dalszej części nie dokonano analizy publikacji według ich autorów
• Nazwa pliku, w którym artykuł jest zapisany na stronie SM.

Tokenizacja
Tokenizacja tekstu polega na podziale tekstu na pojedyncze słowa. W wyniku tego procesu każde 
słowo zostaje wyodrębnione z tekstu i stanowi niezależny element (token). Każdy tekst zostaje roz-
bity na zbiór pojedynczych wyrazów. W procesie analizy tekstu policzono statystyki na podstawie 
liczności wyrazów-tokenów. W tym celu tworzy się tabelę będącą reprezentacją dokumentów wej-
ściowych. W wierszach znajdują się dokumenty, w kolumnach – słowa. Komórki tabeli zawierają 
krotności słowa dla każdej publikacji i słowa. Tabela zawiera wiele pustych komórek, tzn. wiele 
słów pojawia się w artykułach sporadycznie. Taką tabelę nazywamy rzadką (sparse matrix). 

Oczyszczenie danych
Istotną częścią analizy tekstów jest przygotowanie danych do przetwarzania przez algorytmy 
sztucznej inteligencji. W ramach przygotowania wykonuje się czyszczenie danych tekstowych 
(Gogołek & Jaruga, 2016). Składa się ono z pięciu kroków:
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1. Usunięcie linków – odnośników do stron internetowych.
2. Usunięcie słów niemających znaczenia dla treści publikacji (tzw. stopwords), spójniki, zaim-

ki itp.
3. Usunięcie interpunkcji.
4. Usunięcie cyfr.
5. Konwersja wszystkich słów na małe litery.
6. Konwersja słów do formy podstawowej. W ten sposób unikamy różnych odmian słów, np. 

słowo „polskiego” czy „polskiemu” jest zamieniane na „polska”. W analizie ilościowej wy-
korzystano tylko podstawowe formy. Wyrazy nieznane dla słownika, np. nazwy własne, po-
zostają w niezmienionej formie. Do lematyzacji użyto słownika ‘hunspell’ (Ooms, 2018) sze-
roko stosowanego w wielu pakietach komputerowych, takich jak LibreOffi ce, OpenOffi ce, 
Mozilla Firefox, Google Chrome, Mac OS-X, InDesign, Opera i wielu innych.

Analiza ilościowa
Analiza ilościowa tekstu polega na wyszukaniu najczęściej występujących słów, zwanych atry-
butami. W tym celu policzono krotności wszystkich słów. Sortując wyniki od największej krot-
ności, otrzymano listę rankingową atrybutów. Lista atrybutów wskazała, jakich słów autorzy SM 
używają najczęściej.

Na rysunku 4. znajdują się najczęściej występujące słowa. Wielkość czcionki jest proporcjo-
nalna do krotności występowania atrybutów. Im większa, tym atrybut=słowo występowało czę-
ściej. Kolorami oznaczono przedziały grup krotności atrybutów. Kolor oznacza ten sam poziom 
częstości słowa.

Rysunek 4. Chmura tagów dla atrybutów z największą krotnością
Źródło: opracowanie własne
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Na rysunku 4. można zauważyć, że autorzy tekstów najczęściej używają słowa „medium”, 
które jest podstawową formą dla słowa „media” i wszystkich jego odmian. Jest to zrozumia-
łe z uwagi na tematykę kwartalnika. Kolejną grupę stanowią tematy=atrybuty „badać” i „pol-
ski”, które również wpisują się w profi l „Studiów Medioznawczych” – pismo zrzesza ludzi 
związanych ze środowiskami akademickimi, nauką i badaniami. Większość prac odwołuje się 
do zagadnień lokalnych, stąd atrybut „polski”. Na wykresie można dostrzec kolejne atrybuty 
wskazujące na wiodące tematy: „publiczny”, „informacja”, „medialny”, „społeczny”, „prasa”, 
„dziennikarz”, „dostęp”. Wszystkie one charakteryzują „Studia Medioznawcze” i wskazują na 
profi l pisma.

Trendy w mediach
Dysponując przedstawionymi narzędziami badawczymi oraz materiałami źródłowymi uzyska-
nymi ze „Studiów Medioznawczych”, możliwe jest zbadanie zmian popularności najczęściej 
występujących tematów w mediach w ostatnich pięciu latach. Na tej podstawie wyznaczono 
trendy w mediach polskich. Zwiększenie częstości danego tematu wskazuje wzrost popularno-
ści, i na odwrót – malejące częstości oznaczają malejące zainteresowanie. Tak jak wcześniej, 
temat publikacji będzie utożsamiany ze słowem-atrybutem. W tej części skoncentrowano się na 
ocenie intensywności tematu w publikacji lub jego brak, bez wnikania, z jaką częstotliwością 
wystąpił. Sprawdzono, czy dany temat był podejmowany przez wielu autorów. W idealnej sytu-
acji każdy autor nawiązuje w swoim artykule co najmniej raz do danego zagadnienia. Zbadano 
dynamikę w czasie, w odniesieniu do numeru wydania czasopisma. Na tej podstawie policzono 
częstość względną występowania tematu w SM. Wzrost częstości w czasie oznacza wzrost za-
interesowania tematem, trend rosnący. Spadek częstości oznacza trend malejący. Do wyliczenia 
trendu użyto regresji liniowej oraz współczynników nachylenia krzywej regresji. Model regresji 
dotyczy liczebności występowania słów, z tego powodu zamiast prostej regresji liniowej użyto 
uogólnionego modelu liniowego (general linear model) z jedną zmienną niezależną z logistycz-
ną funkcją wiążącą. Ze zbioru danych wyfi ltrowane zostały atrybuty z najmniejszą liczebnością 
bezwzględną. W ten sposób tematy, które występowały sporadycznie nie wpływają na końcowe 
wnioski.

Trendy rosnące w mediach
W pierwszej kolejności przedmiotem badania były słowa-atrybuty, które charakteryzowały się 
największym wzrostem trendu. Częstotliwość tych słów zwiększa się w czasie.



421

Piotr Pruchnik • Identyfi kacja trendów w polskich mediach na przykładzie kwartalnika…

Studia Medioznawcze 2020, tom 21, nr 1 (80), s. 412–428 https://studiamedioznawcze.eu

Rysunek 5. Tematy, które charakteryzuje największy wzrost cytowalności w latach 2014–2018
Źródło: opracowanie własne

Na rysunku 5. widać, że największym wzrostem popularności w mediach cieszyły się tematy 
związane z Polską. Świadczy to o wzroście zainteresowania wartościami patriotycznymi i naro-
dowymi. Na kolejnym miejscu jest „informacja” oraz pokrewny atrybut „komunikacja”. Widać 
wzrost wagi, jaką przykłada się do obiegu informacji we współczesnym świecie. Atrybut „od-
biorca” wskazuje na rangę odbiorcy w mediach, nawet w środowiskach naukowo-badawczych, 
których głosem są „Studia Medioznawcze”.
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Trendy malejące w mediach
Największy spadek zainteresowania w czasie ostatnich 5 lat dotyczył tematów często porusza-
nych w mediach, jednak ich cytowalność zmniejszała się w czasie.

Rysunek 6. Tematy, które charakteryzuje największy spadek cytowalności w latach 2014–2018
Źródło: opracowanie własne
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Na pierwszym miejscu pod względem spadku znajduje się „telewizja”. Wskazuje to na ma-
lejące znaczenie telewizji we współczesnych mediach. Badania notują stopniowy spadek oglą-
dalności oraz zmniejszenie wpływu na opinię tego medium. Kolejny atrybut publiczny wskazuje 
na odwrót od „publicznych” mediów, tak charakterystycznych dla poprzedniej epoki. „Dzien-
nikarz” w mediach również odgrywa coraz mniejszą rolę. We współczesnych mediach istnieje 
łatwość wypowiadania się przez fora internetowe i każdy członek społeczności internetowej 
może wejść w rolę sprawozdawcy czy opiniotwórcy. Następnym znaczącym tematem o spadku 
zainteresowania jest „polityka”. Wydaje się, że okres gruntownych przemian ustrojowych mamy 
już za sobą i kierunki zainteresowania mediów przeniosły się na inne obszary.

Zastępowalność w mediach
Analizując największe wzrosty i spadki trendów w mediach, zauważono, że jedne tematy popu-
larne w mediach parę lat temu zostają wypierane przez inne, zyskujące zainteresowanie odbiorcy. 
Poniżej znajduje się zestawienie zastępowalności trendów w mediach. Tam, gdzie było to możliwe, 
do tematu z największym spadkiem przypisano odpowiedni temat wzrostowy, który go zastępuje. 
Zastępowalność jest rozumiana jako zmiana nacechowania w ramach danego obszaru.

Tabela 2. Zastępowalność trendów w mediach
Trend spadkowy Trend wzrostowy

„publiczny” „społeczny”
„dziennikarz” „odbiorca”
„publikacja” „komunikacja”
„przypadek” „analiza”

Źródło: opracowanie własne

Pierwszym kierunkiem zastępowalności jest odejście od tematów publicznych i zwrócenie 
się na obszary społeczne. Adresowanie treści do ogółu społeczeństwa traci na znaczeniu. Widać 
większą wagę, jaką przywiązuje się do ukierunkowania przekazu medialnego, selektywnie do 
grup społecznych. Innym interesującym zestawieniem jest „dziennikarz” vs. „odbiorca”. Można 
wnioskować odejście od tradycyjnych mediów opartych na dziennikarstwie na rzecz przekazu 
zorientowanego na odbiorcę. To odbiorca, a nie nadawca (dziennikarz) jest w centrum uwa-
gi mediów. Pokrewnym zestawieniem jest „publikacja” vs. „komunikacja”. Publikację można 
utożsamiać z dziennikarstwem w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Komunikacja oznacza ak-
tywny dialog z odbiorcą i uznanie go jako aktywnego uczestnika. Wydaje się, że bierna rola od-
biorcy w mediach (przykładowo telewizja, prasa drukowana) przestaje mieć już takie znaczenie, 
na rzecz grup dyskusyjnych czy portali społecznościowych dających możliwość wypowiedzi 
wszystkim uczestnikom debaty. Ciekawym zestawieniem jest „przypadek” i „analiza”. Można 
to interpretować jako zmianę podejścia z opisywania przypadków na zorientowanie na wyniki. 
Ewolucja w mediach kieruje się w stronę metod analitycznych. Odbiorca oczekuje nie tylko rze-
telnej informacji, ale również odpowiedzi lub rzeczowej prognozy. Odpowiedzią jest dynamicz-
ny rozwój Big Data, który wprowadza nową jakość do naszego życia przez użycie ilościowych 
narzędzi analizy danych oraz sztucznej inteligencji.

Charakterystyka trendów
W rozdziale „Analiza ilościowa” zidentyfi kowano trendy w mediach o najwyższej dynamice 
wzrostu. Trendy reprezentowane przez słowa-atrybuty. Pojedyncze słowo-atrybut wskazuje na 
temat dziedziny, jednak takie uogólnienie może prowadzić do wieloznaczności i interpretacja 
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trendu może być nieprecyzyjna. Należy wskazać słowa-atrybuty charakteryzujące poszczególne 
trendy. W ten sposób każdy z wyselekcjonowanych trendów zostanie opisany zbiorem charak-
teryzujących go słów. Do selekcji charakterystycznych słów zastosowano analizę kowariancji. 
Wybrano słowa, które występują w największej korelacji do słów-trendów. Wykonano analizę 
kowariancji dwumianowej, przy zastosowania współczynnika korelacji liniowej fi .

Rysunek 7. Słowa skorelowane ze słowami-trendami
Źródło: opracowanie własne

Na rysunku 7. znajdują się słowa najbardziej powiązane ze słowami-trendami. Przykładowo, 
trend „informacja” jest opisany charakterystykami określającymi kontekst, w jakim występuje 
w „Studiach Medioznawczych”:
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• źródło
• związek
• działać
• treść
• stanowić
• inny
• wiadomość
• informacyjny.

Widać, że najważniejszą cechą informacji jest jej „źródło”, co jest zrozumiałe ze względu na na-
ukowy charakter kwartalnika. Kolejne atrybuty „związek”, „treść” oraz „stanowić” potwierdzają 
dużą dbałość autorów o weryfi kację zamieszczanych treści.

Określenia trendu „odbiorca”: „nadawca”, „grupa”, „treść”, „funkcja” wskazują na kontekst, 
w jakim jest użyty. Należy wnioskować, że chodzi tu o odbiorcę przekazywanych treści medial-
nych. Zauważyć można dbałość o jakość kontaktu z odbiorcą – charakterystyki „łatwy”, „dać/
dawać”. Atrybuty trendu pozwalają na umieszczenie go w kontekście, w jakim jest on używany 
z danych źródłowych. Dla lepszego zobrazowania zależności między słowami-trendami a ich 
atrybutami został utworzony graf powiązań.

Rysunek 8. Słowa skorelowane z trendami
Źródło: opracowanie własne



426

Piotr Pruchnik • Identyfi kacja trendów w polskich mediach na przykładzie kwartalnika…

Studia Medioznawcze 2020, tom 21, nr 1 (80), s. 412–428 https://studiamedioznawcze.eu

Na rysunku 8. można zauważyć słowa charakterystyczne dla więcej niż jednego trendu. Są 
to słowa nieutożsamiane z trendami, ale ze względu na powszechność występowania, dużą ko-
relację z trendami, należy je uznać za ważny element analizy. Przykładowo „telewizja” oraz 
„przekaz” występują jako charakterystyka słów-trendów dla „odbiorca” oraz „analiza”. Z kolei 
atrybut „grupa” jest powiązany aż z trzema trendami: „związać”, „sytuacja” „odbiorca”. Słowa-
trendy mające co najmniej dwa połączenia stanowią klaster, który należy analizować wspólnie. 
Na rysunku 7. powiązane słowa-trendy to: „analiza”, „odbiorca”, „informacja” oraz „sytuacja”. 
Oddzielnymi trendami są „uniwersytet”, „polski” oraz „komunikacja”.

Porównanie
Należy zweryfi kować zgodność trendów w mediach, prognozowanych przez fi rmy doradcze, 
z trendami środowisk naukowo-akademickich reprezentowanymi przez kwartalnik „Studia Me-
dioznawcze”. Według raportu PwC (zob. rysunki 1. i 2.) wskazano na kierunki (słupy) najbar-
dziej perspektywistyczne dla mediów:

• VR / virtual reality
• OTT / over the top (dostarczanie przekazu streamingowego przez internet bezpośrednio 

do odbiorcy, z pominięciem operatorów telekomunikacyjnych i telewizyjnych)
• reklama internetowa
• gry wideo
• e-sport.

Rysunek 9. Liczba wystąpień trendów prognozowanych przez PwC w kwartalniku SM
Źródło: opracowanie własne

Porównano prognozy rozwoju mediów PwC (rysunki 1. i 2.) z licznością tych trenów 
w „Studiach Medioznawczych” (rysunek 9.). Dziedziny virual reality oraz ott, najbardziej 
perspektywistyczne według PwC, mają nieznaczącą reprezentację w SM. Z kolei trendy, które 
odznaczają się dużą reprezentacją (powyżej 1000): „radio”, „książka”, „telewizja” oraz „re-
klama” według raportu PwC mają nieznaczny lub wręcz spadkowy potencjał rozwoju. Wnio-
skować zatem należy, że prognozy mediów prezentowane przez komercyjne fi rmy, w tym 
fi rmy konsultingowe, znacznie różnią się od trendów reprezentowanych przez środowiska 
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naukowo-akademickie. Tu, niestety, nasuwa się wniosek o znikomej użyteczności prowadzo-
nych badań...

Wskazane różnice wynikają z dużej inercji środowiska naukowego w stosunku do innowacji 
technologicznych, organizacyjnych i marketingowych w sektorze mediów. Dlatego zrozumia-
ła jest chęć eksploracji znanych już obszarów, nawet z uwzględnieniem zachodzących w nich 
procesów innowacyjnych, a unikanie angażowania się w nowe, powstające dziedziny mediów 
(np. internet, gry). W istocie podobne zjawisko ma miejsce na globalnym rynku informacji, co 
potwierdzają dane uzyskane ze strony https://books.google.com, która umożliwia ilościową ana-
lizę publikacji poświęconych konkretnej tematyce (opisanej za pomocą słów kluczowych). Uzy-
skane dane, choć ich aktualność ograniczona jest rokiem 2008, potwierdzają zmiany trendów. 
Od końca ubiegłego wieku widać wyraźny spadek zainteresowania telewizją, radiem, wideo 
czy drukowanymi magazynami, natomiast, choć jeszcze w małej skali (do roku 2008), wzrasta 
zainteresowanie tematyką gier, VR czy sportem.

Rysunek 10. Trendy dla wybranych mediów w latach 1960–2008
Źródło: Google trends

Jak widać z przedstawionych danych środowiska naukowo-akademickie są wyważone i nie 
podążają za nowinkami. Zatem tradycyjne media, takie jak radio, książka czy telewizja zajmują 
nadal znaczące miejsce i nie tak szybko zostaną całkowite wyparte ze świata mediów.
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Bearing in mind the dynamic changes in the image of the Polish media, this study attempts to 
identify trends for the coming years. Statistical methods of text analysis as the research tool 

have been used. Source data are publications contained in the quarterly Studia Medioznawcze. 
A comparative analysis of identifi ed trends have also been performed with forecasts published 
by companies specializing in the media market.

The National Broadcasting Council (KRRiT) attempted at forecasting Polish media and 
determining development directions in 2015. The document “Strategy for the Development 
of the Media Market in Poland for 2015-2020” has been prepared (Sztuka, 2015). A group of 
authorities and experts participated in its creation in cooperation with institutions supporting the 
media market in Poland: KRRiT, PISF, and ZAIKS. In addition to the analysis of the environment, 
the document contains forecasts and demands for media development. The document is slowly 
expiring. For the time being, no summary of this document and / or a similar forecast for the 
coming years have been published. An attempt to participate in the discussion on the subject 
of “Strategy” was made at the Department of Media Information Technology of the Faculty of 
Journalism, Information and Book Studies of the University of Warsaw to identify and evaluate 
trends in changes in modern media. They are a derivative of interest in the dynamics of changes 
in the image of Polish media. A unique method of extracting information have been used for 
the analysis. Modern statistical and analytical tools and the Big Data extracting potential have 
been used in it (Mayer-Schonberger & Cukier, 2017). The use of statistical methods for text 
resource exploration is currently a common research method (Surma, 2019). The paper presents 
key elements of data mining (Silge & Robinson, 2017) for extracting large information resources 
that can be used to identify trends in the Polish media.

Media Development Forecasts
The media market has a value of many billions. The consulting company PricewaterhouseCoopers 
(PwC) estimates that the global media and entertainment market will reach USD 2.4 trillion in 
2022 and will grow by 4.4% on average annually (PwC, 2018). Accordingly, the market in 
Poland will reach USD 13.4 billion and will grow 3.5% annually. PwC also indicates the most 
prospective development directions. In the fi rst place are VR (virtual reality) and OTT (over 
the top). Media such as newspapers and magazines will see a decline. Television and video will 
grow slightly.
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Figure 1. Forecast of media development until 2020 according to PwC
Source: PwC Report “Prospects for the Development of the Entertainment and Media Industry in Poland 
2018-2022”

Another company report (PwC, 2017) concerns the forecast of the US media market, which 
is one of the largest in the world. Growth is projected in the virtual reality segment and E-Sports. 
Next is Internet advertising and Internet video. Declines are forecast in traditional Newspapers, 
traditional TV, and home video. One can notice the compliance of the dynamics of media 
development in the world and in the USA.
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Figure 2. US media development forecast for 2016–2021
Source: PwC Report “Investment Forecast on the Media Market until 2021”

The PwC report did not mention the methods that have been used to prepare the report. It 
should be guessed that it is based on the knowledge of experts employed in the company, because 
the document refers to their opinions and statistical data on the media sector (access to them is 
fragmentary, and due to the lack of transparent classifi cation, they are incomplete).

The British company Kantar Millward Brown, specializing in research, has published a report 
on the transformation forecast in the media for 2019 (Kantar, 2019). According to it, the biggest 
changes will be related to artifi cial intelligence, voice technologies, and advanced analytics. The 
company does not state what research methods have been used. In the full report, expert opinions 
are found, so this time it can be assumed that the company relies on their judgments.

Published reports on media development do not include the research methodology. Only the 
reputation of the company issuing the report is to guarantee reliability of results. An opinion 
based on such premises may be unreliable, as, for example, the Lehman Brothers Holdings Inc. 
banking sector has learned painfully Bearing in mind the reliability of opinion about the media, 
it is reasonable that it be formulated on the basis of systematized, explicit, and clear methods of 
analysis.

Media Barometer—Studia Medioznawcze
It was assumed that the quarterly Studia Medioznawcze, given its scientifi c authority and many 
years of tradition, is a reliable knowledge base in Poland suffi cient to outline the state of media 
research in Poland. Papers published in the journal contain a wide spectrum of media research 
areas. Among the journals related to the media, the quarterly was in 30th place (12 points in 
2016)  in the world rankings (Table below). In the category of international journals it is a distant 
position, but among the Polish—the highest.
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Table 1. Selected media journals, including their scoring in 2016

No. Journal Scoring 
in 2016

1. New Media & Society 50
2. Journal of Computer-Mediated Communication 45
3. Ieee Multimedia 35
4. Learning Media and Technology 30
5. Media Culture & Society 30
6. Journal of Broadcasting & Electronic Media 30
7. Media Culture & Society 30
8. Multimedia Tools and Applications 25
9. Critical Arts-South-North Cultural and Media Studies 25
10. EMI Educational Media International (Formerly: Educational Media International) 25
11. Feminist Media Studies 25
12. Multimedia Systems 25
13. Networks and Heterogeneous Media 20
14. Continuum: Journal of Media & Cultural Studies 20
15. Networks and Heterogeneous Media 20
16. Television & New Media 20
17. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies 20
18. Crime Media Culture 20
19. Discourse Context & Media 20
20. Journal of Mass Media Ethics 20
21. Journal of Media Economics 20
22. Media History 20
23. Television & New Media 20
24. Waves in Random and Complex Media 20
25. Critical Studies in Media Communication 15
26. Journal of African Media Studies 15
27. Journal of Porous Media 15
28. New Review of Hypermedia and Multimedia 15
29. Bioremediation Journal 15
30. Media International Australia 15
31. STUDIA MEDIOZNAWCZE (Media Studies) 12
32. Mediaevistik 10
33. AS Mediatijdschrift (p) 10
34. AS Mediatijdschrift (e) 10
35. Classica et Mediaevalia 10
36. Intermédialités 10
37. International Journal of Instructional Media 10
38. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia 10
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39. Mediaevistik 10
40. Patristica et Mediaevalia 10
41. Autobiografi a. Literatura. Kultura. Media 8
42. Kultura–Media–Teologia (o) 8
43. Media–Kultura–Komunikacja Społeczna 8

44.
Media i Społeczeństwo. Medioznawstwo, komunikologia, semiologia, socjologia 
mediów 7

45. Biuletyn Edukacji Medialnej 6

46.
CyberEmpathy: Magazine of Visual Communication and New Media in Art Science 
Humanities Design and Technology 6

47. Zarządzanie mediami (p) 6
48. Zarządzanie mediami (e) 6
49. Dziennikarstwo i Media 5
50. Nowe Media 3
51. Nowe Media 3
52. Media–Kultura–Społeczeństwo 3
53. International Journal of Multimedia -
54. Kognitywistyka i Media w Edukacji  

Explanation of symbols used in Table 1:
(p) - paper version; (e) - electronic version; (o) - online version
Source: Retrieved on August 18, 2018, from https://punktacjaczasopism.pl

Studia Medioznawcze can certainly be considered opinion-forming, highly credible in the 
Polish scientifi c environment. The publications published in it are representative of the academic 
and scientifi c communities associated with the media. This study focuses on papers published 
in the journal. It should be noted that the same research methods could also be applied to other 
source collections of texts, e.g. discussion groups or publications on websites.

The Use of Big Data in the Trend Analysis
The study included papers published in Studia Medioznawcze from January 2014 to December 
2018 (numbers 56–75). Papers in Polish have been selected. Other languages   have been omitted. 
Some papers have Polish and English versions. In this case, only the Polish version have been 
selected.

Downloading Data
The publications were downloaded from the archives of the quarterly, from the old version of 
the website (http://studiamedioznawcze.pl/spis.php). The new version of the journal’s website 
does not contain the full history of issues. It was assumed that the analysis at the level of a single 
paper is suffi cient to draw conclusions. Manual download of individual papers from the Studia 
Medioznawcze website is cumbersome due to the large number of documents. Data mining tools 
included in the R environment have been used for this purpose (Team, 2019). All documents 
were downloaded automatically. In total, 354 papers in Polish have been collected.
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Figure 3. Time series of the number of papers in Studia Medioznawcze by years and quarters
Source: Own study

File Conversion
Archive documents on the journal’s website are in the Portable Document Format (pdf extension). 
In order to analyze the data, it was necessary to convert to a text format. The composition of the 
publication includes two columns. A professional program that recognizes the formatting of the 
page have been used to convert the fi les.

Data Structure
When loading the fi les from the fi le name, the paper attributes have been extracted:

• The quarter in which the paper was published
• Issue number
• Author of the paper—if there are several authors, only one of them was identifi ed. For 

this reason, there is no analysis of publications by their authors
• The name of the fi le in which the paper have been saved on the journal’s page.

Tokenization
Text tokenization involves splitting the text into individual words. As a result of this process, each 
word is extracted from the text and is an independent element (token). Each text is segmented 
into a set of individual words. In the process of text analysis, statistics were calculated based on 
the number of tokens. To this end, a table is created that represents the input documents. The 
rows contain documents and the columns contain words. The table cells contain the multiplicity 
of words for each publication and word. The table contains many empty cells, i.e. many words 
appear sporadically in paper. We call this table sparse matrix.

Data Cleansing
An important part of text analysis is the preparation of data for processing by artifi cial intelligence 
algorithms. As part of the preparation, text data cleaning is performed (Gogołek & Jaruga, 2016). 
It consists of fi ve steps: 
1. Removing links—links to websites.
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2. Removal of words not relevant to the content of the publication (so-called stopwords), 
conjunctions, pronouns, etc.

3. Delete punctuation.
4. Delete numbers.
5. Convert all words to lowercase.
6. Convert words to basic form. In this way, one avoid different word variations, e.g. the word 

“Polish” is changed to “Poland.” Only basic forms in the quantitative analysis have been 
used. Words that are unknown to the dictionary, e.g. proper names, remain unchanged. For 
lemmatization, the dictionary “hunspell” (Ooms, 2018) was widely used in many computer 
packages, such as LibreOffi ce, OpenOffi ce, Mozilla Firefox, Google Chrome, Mac OS-X, 
InDesign, Opera, and many others.

Quantitative Analysis
The quantitative analysis of the text is to search for the most common words, called attributes. 
For this purpose, the multiplicity of all words was counted. Sorting results by the highest number, 
the attribute ranking list was obtained. The list of attributes indicated what words the authors use 
most often.

Figure 4 contains the most common words. The attribute’s font size is proportional to the 
number of times it occurs. The larger font = word, the more frequent it was. The colors indicate 
the ranges of the multiplicity of attributes. Color means the same level of word frequency.

Figure 4. Tag cloud for attributes with the highest multiplicity
Source: Own study
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In Figure 4, it can be seen that the authors most often use the word “medium,” which is the 
basic form for the word “media” and all its variations. This is understandable due to the theme 
of the quarterly. The next group are topics = “research” and “Polish” attributes, which also fall 
under the profi le of Studia Medioznawcze, the journal brings together people associated with the 
academic, science, and research communities. Most of papers are related to local issues, hence 
the attribute “Polish”. In the chart / graph, one can see other attributes indicating the leading 
topics—“public,” “information,” “media,” “social,” “press,” “journalist,” and “access.” They all 
characterize Studia Medioznawcze and point to the journal’s profi le.

Trends in the Media
With the research tools presented and source materials obtained from Studia Medioznawcze, it 
is possible to examine the changes in the popularity of the most common topics in the media 
in the last fi ve years. On this basis, trends in Polish media were determined. An increase in the 
frequency of a topic indicates an increase in popularity, and vice versa—decreasing frequencies 
means decreasing interest. As before, the topic of publication will be identifi ed with the word-
attribute. This section focuses on assessing the intensity of the topic in the publication or its 
absence, without looking at how often it occurred. It was checked if many authors discussed 
the topic. In an ideal situation, each author refers in his/her paper at least once to a given issue. 
The dynamics in time was examined in relation to the issue number. On this basis, the relative 
incidence of the topic in Studia Medioznawcze was calculated. An increase in frequency over 
time means an increase in interest in the topic, a growing trend. A decrease in frequency 
means a downward trend. Linear regression and the slope of the regression curve have been 
to calculate the trend. The regression model concerns the number of words, therefore, instead 
of a simple linear regression; a generalized linear model with a single independent variable 
with a logistic binding function have been used. Attributes with the lowest absolute number 
have been fi ltered from the data set. In this way, topics that have occurred sporadically do not 
affect the conclusions.

Upward Trends in the Media
In the fi rst place, the subject of the study were words-attributes, which are characterized by the 
largest increase in the trend. The frequency of these words increases over time.
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Figure 5. Topics that have the highest increase in citation in 2014–2018
Source: Own study

Figure 5 shows that the largest increase in popularity in the media are topics related to Poland. 
This shows that interest in patriotic and national values   has increased. Next comes information 
and the related attribute “communication.” One can see the increase in the signifi cance attached to 
the circulation of information in the modern world. The circulation of information. The “receiver” 
attribute indicates the importance that the receiver plays in the media. Even in scientifi c and research 
communities, whose voice is Studia Medioznawcze, they grant a signifi cant role to the recipient.
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Downward Trends in the Media
The biggest decrease in interest over the last 5 years concerned topics often discussed in the 
media, but their citation decreased over time.

Figure 6. Topics that have the largest decrease in citation in 2014–2018
Source: Own study

The fi rst place in terms of inheritance is “television.” This indicates a progressive decline in 
the importance of television in modern media. Research reports a gradual decrease in viewership 
and a decrease in the impact on the opinion of this medium. Another public attribute indicates 



423

Piotr Pruchnik • Identifi cation of Trends in the Polish Media on the Example of the Quarterly…

Studia Medioznawcze 2020, Vol. 21, No. 1 (80), pp. 412–428 https://mediastudies.eu

a decrease in the “public” media so characteristic of the previous era. A “journalist” in the media 
also plays a smaller role. In modern media, there is ease of speaking through online forums 
and any member of the Internet community may act as rapporteur or opinion-maker. The next 
signifi cant topic about the decline in interest is “politics.” It seems that the period of profound 
political changes is behind us and the directions of media interest have moved to other areas.

Substitute in the Media
Analyzing the biggest increases and decreases in trends in the media, it was noticed that 
some topics popular in the media a few years ago are replaced by other, gaining the interest 
of the receiver. Below is a list of substitutability of trends in the media. Wherever possible, 
a corresponding upward topic was assigned to the topic with the largest decrease, which replaces 
it. Replicability is understood as a change of marking within a given area.

Table 2. Replacement of trends in the media
Downward trend Upward trend

Public Social
Journalist Receiver

Publication Communication
Case Analysis

Source: Own study

The fi rst direction of substitutability is moving away from public topics and turning to social 
areas. Addressing content to the public is losing importance. One can see a greater importance 
attached to directing the media message, selectively to social groups. Another interesting 
combination is a “journalist” vs. “receiver.” A move away from traditional journalism-
based media can be in favor of a receiver-oriented message. It is the receiver, not the sender 
(journalist), who is in the center of attention of the media. A related statement is “publication” 
vs. “communication.” The publication can be equated with journalism in the traditional sense 
of the word. Communication means active dialogue with the receiver and recognition as an 
active participant. It seems that the passive role of the receiver in the media (for example, 
television, printed press) ceases to have such signifi cance, in favor of discussion groups or social 
networking sites giving the opportunity to speak to all participants of the debate. An interesting 
combination is “case” and “analysis.” This can be interpreted as a change in approach from case 
reporting to case orientation. The evolution in the media is heading towards analytical methods. 
The recipient expects not only reliable information, but also answers or reliable forecasts. The 
answer is the dynamic development of Big Data, which introduces a new quality to our lives by 
using quantitative data analysis tools and artifi cial intelligence.

Characteristics of Trends
In the “Quantitative Analysis” part, trends in the media with the highest growth dynamics were 
identifi ed. Trends represented by words-attributes. A single word-attribute indicates the subject 
of the fi eld, however, such a generalization can lead to ambiguity and interpretation of the trend 
may be imprecise. Attribute words that characterize individual trends should be indicated. In 
this way, each of the selected trends will be described by a set of words that characterize it. An 
analysis of covariance has been used to select characteristic words. The words that are most 
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closely correlated to trend words have been selected. A binomial analysis of covariance has been 
performed using a linear Phi correlation coeffi cient.

Figure 7. Words correlated with trend words
Source: Own study

Figure 7 contains the words most related to trend words. For example, the “information” 
trend is described by characteristics that determine the context in which it occurs in Studia 
Medioznawcze:

• source
• relationship/relation

Polish

To involve/bind/connect

Communica  on

Informa  on

Social

Analysis

Receiver

University

Situa  on

To contain

Poland

Subject

To publish

Text

To deal

Diff eren/othert

Fact

Number/amount

Need

To search

To belong

Great 

Help

To consider

To appear

To communicate

Communica  ve

Theory

Media

Marke  ng

Interac  on

Adver  sement

Online

Process

Poli  cian

Society

Issue

Aim

Signifi cant

Cultural

To form

Remark

Case

To cons  tute

To use

Eff ect

Category

Base

Conclusion

Department

Warsaw

To name/call

Organizer

Essay

Wroclaw

Speaker

Panel

To defi ne

To occur

Business

To exist

To expect

Group

Result

Rela  onship/rela  on

Source

Rela  onship/rela  on

To func  on

Content

To cons  tute

Diff erent/other

News/message

Informa  ve

Sender

To use

To give

Group

Content

Easy

Func  on/posi  on

Television
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• to function
• content
• to constitute
• different/other
• news/message
• informative.

It can be seen that the most important feature of information is its “source,” which is under-
standable due to the scientifi c nature of the quarterly. The subsequent attributes “relationship/
relation,” “content,” and “to constitute” confi rm the authors’ great care to verify the content 
published.

The terms “receiver”—“sender,” “group,” “content,” “function” indicate the context in which 
it is used. It should be concluded that this is about the receiver of the transmitted media content. 
Attention can be paid to the quality of contact with the receiver—“easy,” “to give.” Trend 
attributes allow one to place it in the context in which it is used from the source data. A graph has 
been created to better illustrate the relationship between words-trends and their attributes

Figure 8. Correlation of words in a graph
Source: Own study
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In Figure 8, one can see words that are characteristic of more than one trend. These words 
are not equated with trends, but due to the universality of occurrence and high correlation with 
trends, they should be considered an important element of analysis. For example, “television” and 
“news/message” occur as a characteristic of words-trends for “receiver” and “analysis.” In turn, 
the “group” attribute is associated with three trends—“to involve/bind/connect,” “situation,” 
and “receiver.” Trend words with at least two connections are a cluster that should be analyzed 
together. In Figure 7, related words-trends are—“analysis,” “receiver,” “information,” and 
“situation”. “University,” “Polish,” and “communication” are separate trends.

Comparison
One need to verify the compliance of trends in the media forecasted by consulting companies 
with trends of scientifi c and academic communities represented by the quarterly. According to the 
PwC report, Figures 1 and 2, indicate the most promising directions (columns) for the media:

• VR / virtual reality
• OTT / over the top (delivery of streaming content via the Internet directly to the recipient, 

bypassing telecommunications and television operators)
• Online advertising
• Video games
• E-sports.

Calculations were made of the frequency of trends forecasted by the consulting company PwC 
in the quarterly Studia Medioznawcze.

Figure 9. Number of occurrences of PwC trends
Source: Own study

The forecasts for the development of PwC media (Figures 1 and 2) were compared with 
the number of these trends in Studia Medioznawcze (Figure 9). Virtual reality and OTT are 
the most promising ones according to PwC, and have insignifi cant representation in Studia 
Medioznawcze. In turn, trends that are characterized by a large representation (above 1000): 
“radio,” “book,” “television,” and “advertising” according to the PwC report have slight 
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or downward development potential. Therefore, it should be concluded that media forecasts 
presented by commercial companies, including consulting companies, differ signifi cantly from 
the trends represented by the scientifi c and academic community. Unfortunately, here comes the 
conclusion about the negligible usefulness of the conducted research!

 The indicated differences result from the large inertia of the scientifi c community in 
relation to technological, organizational, and marketing innovations in the media sector. That is 
why the willingness to explore already known areas is understandable, even taking into account 
the innovative processes taking place in them, and avoiding involvement in new emerging media 
fi elds (e.g. Internet, games). In fact, a similar phenomenon occurs in the global information 
market, which is confi rmed by data obtained from the site https://books.google.com, which allows 
a quantitative analysis of publications on specifi c topics (described using keywords). The obtained 
data, although their validity is limited to 2008, confi rm changes in trends. Since the end of the last 
century, there has been a clear decline in interest in television, radio, video, and printed magazines, 
while, although on a small scale (until 2008), interest in games, VR, and sports is increasing.

Figure 10. Trends for selected media in 1960–2008
Source: Google trends

As can be seen from the data presented, the scientifi c and academic communities are 
balanced and do not follow the latest innovations. Thus, traditional media such as radio, books, 
and television still occupy a signifi cant place and will not be completely supplanted from the 
world of media.
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