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ar žiniasklaidos vartojimas skatina dalyvauti 
politiniuose veiksmuose lietuvoje?

Jūratė Imbrasaitė
Vytauto Didžiojo universitetas 

Santrauka. Demokratinėse šalyse žiniasklaida yra tarpininkė tarp visuomenės ir valdžios insti-
tucijų. Žiniasklaidos priemonėmis skleidžiama informacija turėtų garantuoti minimalų visuo-
menės politinių žinių lygį ir užtikrinti prasmingą balsavimą, dalyvavimą organizacijų veikloje 
ir protesto akcijose. Šio straipsnio tikslas – išsiaiškinti, koks tradicinių žiniasklaidos formų ir 
naršymo internete poveikis dalyvavimui politiniuose veiksmuose. Išanalizavus Lietuvos gyven-
tojų apklausų duomenis straipsnyje daromos išvados, kad Lietuvos piliečių politinės žinios la-
biausiai priklauso nuo domėjimosi kriminaliniais įvykiais žiniasklaidoje, lyties ir išsilavinimo. 
Politinės žinios turi tiesioginį poveikį balsavimui ir pinigų aukojimui, sumažindamos dalyva-
vimo rinkimuose, pinigų aukojimo ir 2 proc. pajamų mokesčio skyrimo organizacijoms kaštus. 
Politinės žinios yra tarpinis kintamasis tarp radijo laidų klausymosi dažnumo, dalyvavimo 
rinkimuose ir pinigų aukojimo. 
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Įvadas

Parama valdžios institucijoms ir piliečių dalyvavimas valstybės valdymo 
procese yra esminė demokratijos funkcionavimo ir stabilumo užtikrinimo 
sąlyga. Vis dėlto pernelyg aukštas pasitikėjimas valdžios institucijomis ken-
kia demokratijai, nes skatina politinę apatiją, budrumo ir valdžios kontrolės 
sumažėjimą, o pasitikėjimo valdžios institucijomis stoka gali skatinti pilieti-
nės visuomenės dezintegraciją (Mishler, Rose 1997). Naujosiose demokrati-
jose reikia ne tik pasitikinčių valdžios institucijomis, bet ir skeptiškai mąs-
tančių piliečių, kurie, esant poreikiui, gali aktyviai imtis valdžios institucijų 
kontrolės, liovęsi pasitikėti jomis (Mishler, Rose 1996; 1997). 

Demokratinėse visuomenėse žiniasklaidos priemonės atlieka tarpinin-
ko vaidmenį tarp piliečių ir valdžios institucijų. Mokslininkai neturi vienin-
gos nuomonės apie žiniasklaidos vartojimo poveikį demokratijos rėmimui ir 
dalyvavimui politiniuose veiksmuose. Vieni autoriai (Putnam 2000) teigia, 
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kad žema žiniasklaidos pateikiamos informacijos kokybė, nevaldomas pra-
moginių laidų srautas lemia prastesnes politines visuomenės žinias ir ma-
žesnį dalyvavimą organizacinėse struktūrose. Kiti autoriai (Norris 2001; 
Schudson 2003) nurodo, kad visuomenės informavimo priemonės atlieka 
politinio mokymo funkciją. Pippos Norris (1999) teigimu, respondentai, 
kurie dažniau žiūrėjo televizijos naujienas ir visuomenines laidas apie ben-
druomenių reikalus, turėjo daugiau žinių už mažiau žiūrėjusiuosius. „Žur-
nalistai gali išugdyti auditorijos poreikį patikimiems, giluminiams naujienų 
reportažams, analizei ir komentarams“, tačiau tai yra ilgas darbas (Schudson, 
2003, 126). Visuomenės informavimo priemonių poveikį piliečių politinių 
žinių lygiui sunku pagrįsti. Nors faktines piliečių politines žinias galima 
nustatyti užduodant klausimus su teisingais ir neteisingais atsakymais, ne-
reikėtų pamiršti, kad žiniasklaidoje pateikiamų įvykių suvokimas priklauso 
nuo individo kognityvių įgūdžių (Milner 2002).

Šio straipsnio tikslas – išsiaiškinti, koks yra tradicinių žiniasklaidos 
formų ir naršymo internete poveikis dalyvavimui politiniuose veiksmuose.

Žiniasklaida ir sociokultūrinė kaita 
šiuolaikinėse demokratijose

Žiniasklaidos skleidžiama informacija turėtų garantuoti minimalų visuome-
nės politinių žinių lygį, užtikrindama prasmingą piliečių dalyvavimą rinki-
muose. Vis dėlto normatyvinis demokratijos idealas atrodo gerokai nutolęs 
nuo realios situacijos. Šiuolaikinei žiniasklaidai būdinga komercializacija ir 
intensyvi konkurencija tarp skirtingų jos formų ir žanrų (Dahlgren 2009; 
Balčytienė, Juraitė 2009; Balčytienė 2012, Balčytienė et al. 2012). Kai 
ekonominiai interesai tampa vis svarbesni, pažeidžiama pusiausvyra tarp 
viešosios atsakomybės ir privataus pelno, kylanti iš dvilypės žiniasklaidos 
prigimties (Dahlgren 2009). „Viena vertus, ji [žiniasklaida] turi pareigų ir 
įsipareigojimų visuomenei tenkinant vadinamąjį visuomeninį interesą; kita 
vertus, ji turi gauti pelno, kad galėtų sėkmingai išsilaikyti“ (Nevinskaitė 
2006a, 181). Pelno siekimas formuoja pavojingus socialinius santykius tarp 
verslo, valdžios institucijų, žiniasklaidos ir piliečių. Dėl vis artimesnių ry-
šių su ekonominiu ir politiniu elitu žiniasklaidai gresia šališkumas (Bielinis 
2005). Žiniasklaidos koncentracija, didelių kompanijų atsiradimas provo-
kuoja neigiamą poveikį kritinei žurnalistikai, nes žurnalistai gali vengti 
kompanijos interesus pažeidžiančių temų (Dahlgren 2009). Kritinės žur-
nalistikos nykimas lemtų piliečių bejėgiškumą santykiuose su politiniu ir 
ekonominiu elitu, nes piliečiams trūksta žinių apie tai, kas vyksta politikoje. 

„Žurnalistika visada turėjo savo (būtinus) kritikus, bet šiomis kintamomis 
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aplinkybėmis, kaip teigia patys žurnalistai, ji tampa demoralizuota ir bejėgė“ 
(Dahlgren 2009, 42). 

Konkurencijos dėl auditorijų išraiška – žiniasklaidos bulvarėjimas, to-
dėl žiniasklaidoje didėja skandalų, pramogų ir reklamos lyginamasis svoris 
ir mažėja informacijos apie viešuosius reikalus. Colinas Sparksas (2000) 
įvardija keletą spaudos ir televizijos naujienų bulvarėjimo bruožų: daug dė-
mesio skiriama skandalams ir pramogoms, pokalbiai diskusijų laidose darosi 
vulgarūs arba ne visiškai adekvatūs. Konkuruodamos dėl reklamos pelnų 
visuomenės informavimo priemonės siekia patraukti auditorijos dėmesį 

„skandalais, supaprastinimais ir perdėjimais“ arba „istorijomis apie nusikal-
timus, nelaimingus atsitikimus ir stichines nelaimes“ (Milner 2002, 94). Pe-
terio Dahlgreno (2009, 35) manymu, visuomenės informacijos priemonės 

„užtvindo mus /.../ informacija, kuri akivaizdžiai nėra pilietinė“. Televizijos 
naujienų vizuali srovė patraukia auditorijos dėmesį naratyvu, personifikacija 
ir spektakliu, kurio pagrindiniai veikėjai dažniausiai yra valdžios ir verslo 
atstovai (Dahlgren 2009). Piliečių vaidmuo televizijos naujienose apsiriboja 
nepasitenkinimo, baimės, pykčio ir kitų emocijų išraiškomis arba pasyviu 
stebėjimu (Dahlgren 2009). 

Naujosios technologijos ir paraleliai vykstanti sociokultūrinė kaita 
skatina informacijos pasirinkimo įvairovę ir auditorijos fragmentaciją. 
Auditorija tampa mobilesnė ir neaiški, todėl sunku nustatyti, kiek dėme-
sio žiniasklaidoje pateiktai informacijai skiria įvairios socialinės grupės 
(Dahlgren 2009). Daugumoje Europos šalių, ypač tarp jaunimo, popu-
liarėja vizuali žiniasklaida, todėl mažėja skaitančiosios auditorijos dalis 
(Pasek et al. 2006). 

Žiniasklaidos vartojimas, politinės žinios 
ir demokratijos rėmimas

Daugelyje šiuolaikinių studijų pabrėžiama, kad įvairios visuomenės infor-
mavimo priemonės daro skirtingą poveikį politinių žinių lygiui (Delli Car-
pini, Keeter 1996). Tyrimai atskleidžia neigiamas koreliacijas tarp televizijos 
naujienų ir diskusijų apie viešuosius reikalus žiūrėjimo bei politinių žinių. 

„Kuo daugiau žmonės žiūri [televiziją], tuo mažiau jie išmano apie politiką“ 
(Newton 1999, 592). Žmonės, sekantys televizijos naujienas per rinkimus, 
daugiau kalba apie kandidatų asmenines savybes ir jų gyvenimo istorijas, o 
ne apie užimamas pozicijas einamosios politikos klausimais (Sanders 1998). 
Tyrinėtojų nuomone, televizijos naujienų formatas ir žinių pateikimas nėra 
palankus politiniam mokymuisi. Televizijos naujienose pateikiama informa-
cija paviršutiniškesnė negu dienraščiuose (Newton 1997; 1999). Vizualusis 
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televizijos naujienų elementas gali būti laikomas blaškančiu, nes, sekdami 
vizualią tėkmę, žiūrovai kreipia mažiau dėmesio į esminę verbalinę informa-
ciją (Robinson, Levi 1986). Žiūrėdami televiziją, skirtingai negu skaitydami 
dienraščius, individai negali kontroliuoti tempo, kuriuo ekrane pateikiamos 
naujienos (Moy ir kt. 2005). Televizijos žiūrėjimas gali būti reliatyviai pasy-
vi veikla, reikalaujanti mažos dėmesio koncentracijos ir minimalių kognity-
vių pastangų (Kubey, Czikszentmihaly 1990).

Henry’s Milneris (2002) daro prielaidą, kad komercinių televizijos ka-
nalų dominavimas valstybinių kanalų atžvilgiu kai kuriose šalyse gali lemti 
visuomenės dėmesio nacionalinėms ir tarptautinėms naujienoms mažėjimą. 
Analizuodamas rinkėjų žinių ir televizijos žiūrėjimo santykį tradicinėse de-
mokratijose Europoje, JAV ir Kanadoje H. Milneris (2002) nustatė, kad 
Švedijos rinkėjai, žiūrintys televizijos naujienas per valstybinius kanalus, 
turi daugiau politinių žinių už tuos, kurie stebi naujienas per komercinius 
kanalus. Valstybiniai kanalai dažniau pateikia rinkėjams „esmines proble-
mų istorijas, negu privatūs kanalai“ (Milner 2002, 96). Anot H. Milnerio 
(2002, 94), televizija yra „veiksminga apgaulingų teiginių perdavimo prie-
monė“. Atkurdami televizijos perteikiamas prasmes žiūrovai gali „patekti į 
spąstus“, jeigu bus linkę manyti, kad tuo pačiu metu ir toje pačioje erdvėje 
transliuotos informacijos dalys yra logiškai susijusios (Boney 1993 iš Milner 
2002). Politiką mažiau išmanantys rinkėjai rečiau pastebi, kad reklamoje 
trūksta dalies informacijos, reikalingos reklamos siūlomai išvadai padary-
ti (Boney 1993 iš Milner 2002). „Neturėdami šios informacijos tuštumą 
jie užpildo sava, labiausiai tinkama pagal reklamos scenarijų interpretacija“, 
kuri sukuriama „panaudojant nuotaiką sužadinančią muziką, patrauklius 
vaizdinius, žodžius, montažą, argumentų struktūrą ir daug kitų veiksnių“ 
(Boney 1993, 6–11 iš Milner 2002). 

Pasak komercinės televizijos kritikų, „kartu su komercine TV užaugu-
si karta yra imlesnė slaptiems TV reklamos teiginiams, nes prasčiau geba 
atskirti informaciją nuo pramogos, naujienas nuo paskalų, faktus nuo pa-
geidaujamo mąstymo (Milner 2001, 98). Komercinės televizijos žiūrėjimas 
neigiamai veikia politinį raštingumą, dalyvavimą pilietinėse organizacijose, 
nes mažiau gilinamasi į kitus informacijos šaltinius, pavyzdžiui, spausdintą 
žiniasklaidą (Putnam 2000; Milner 2002). Kita vertus, didėjanti konkuren-
cija visuomenės informavimo pramonėje priverčia dienraščius teikti žinias 
paviršutiniškiau. Anot Patricios Moy ir kt. (2005), puikus žiniasklaidos 
bulvarėjimo pavyzdys yra spartus nemokamų dienraščių išplitimas. Kennet-
has Newtonas (1999) nurodo, kad Didžiosios Britanijos bulvarinės spaudos 
skaitytojai turėjo beveik tiek pat žinių, kiek neskaitantieji laikraščių. 

Komercinės žiniasklaidos šalininkai laikosi požiūrio, kad vartotojams 
pateikiama jų norus atitinkanti informacija, tačiau tyrimai atskleidžia, kad 
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žmonės visuomenės informavimo paprastai nelaiko verslu ir turi normaty-
vinius lūkesčius žiniasklaidos kokybei (Milner 2002). 

Atsiradus galimybėms informacijos paieškai internete buvo tikima, kad 
politinių žinių skirtumai tarp įvairių socialinių grupių sumažės. Tačiau ty-
rėjai neturi vieningos nuomonės apie naršymo internete poveikį politinių 
žinių skirtumams sumažinti tarp įvairių socialinių grupių. Vienų autorių 
manymu, internetas gali užtikrinti naujausios informacijos gavimą ir suma-
žinti tradicinių naujienų vartojimo nelygybę visuomenėje (Dahlgren 2009; 
Golding 2000), kitų nuomone – internetas papildo tradicines žiniasklaidos 
priemones, bet jų nepakeičia (Norris 2001). Kasdien naršantieji internete 
mažiau laiko praleidžia žiūrėdami televizorių, tačiau tai turi tik menką po-
veikį televizijos naujienų ir aktualijų žiūrėjimo trukmei (Norris 2001; Aal-
berg et al. 2013). 

Tyrimai atskleidžia stiprias koreliacijas tarp individo socialinės klasės ir 
naršymo internete ar laikraščių skaitymo (Chan, Goldthorpe 2007; Elvestad, 
Blekesaune 2008; Aalberg et al. 2013). Televizijos žiūrėjimas, atvirkščiai, ne-
turi ryšio su socialine klase. Per televiziją skleidžiama informacija gali būti 
priimtinesnė mažai socioekonominių išteklių turintiems asmenims, nes že-
mas socioekonominių išteklių lygis gali lemti prastesnius kognityvius gebė-
jimus (Moy ir kt. 2005). Žemo išsilavinimo lygio individui gali būti sunku 
suprasti dienraščiuose pateikiamą informaciją, nes dienraščių skaitymas yra 
prasmingas tik turint minimalių politikos žinių (Moy ir kt. 2005). Labiau 
išsimokslinusiems skaitytojams anksčiau įgytos žinios padeda geriau suprasti 
dienraščiuose ir interneto puslapiuose pateikiamą informaciją. Naudojant in-
formaciją individo gebėjimas gauti žinių stiprėja, todėl gilėja takoskyra tarp 
skirtingo statuso grupių (Moy ir kt. 2005). Kai kurių tyrimų duomenimis, 
išsilavinimo ir žinių santykis yra silpnesnis tarp aktyvių dienraščių skaitytojų 
negu tarp mažiau dienraščius skaitančių piliečių (Eveland, Scheufele 2000; 
Fraile 2011). Dienraščių skaitymas, priešingai nei televizijos žiūrėjimas, suma-
žina žinių skirtumus tarp nevienodo išsilavinimo žmonių (Fraile 2011). 

Net ir turėdami gebėjimų ir galimybes gauti politinę informaciją kai 
kurie piliečiai gali pritrūkti motyvacijos domėtis politiniais reikalais žinia-
sklaidoje. Jauni žmonės mažiau domisi politika negu vyresnieji (Inglehart, 
1977, 1990, 1997; Inglehart, Baker 2000; Inglehart, Welzer 2005). Jie daž-
niau naršo internete ir rečiau naudoja tradicines žiniasklaidos priemonės, 
tarp jų ir televiziją (Aalberg et al. 2013; Tapscot 2009). 

Daugelio tyrimų rezultatai atskleidžia, kad žinios apie politines instituci-
jas, gautos per informacijos priemones, daro poveikį politiniam pasitikėjimui 
ir dalyvavimui politiniuose procesuose (Moy, Pfau 2000). Politinės žinios yra 
tarpinis kintamasis tarp žiniasklaidos vartojimo, pasitikėjimo institucijomis 
ir dalyvavimo politikoje (Moy ir kt. 2005). Analizuodami žiniasklaidos įtaką 
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politiniam pasitikėjimui ir piliečių dalyvavimui mokslininkai nurodo skir-
tingas žiniasklaidos poveikio priežastis. Vienų mokslininkų (Patterson 1993) 
teigimu, negatyvumo lygis informacijos priemonėse mažina politinio pasiti-
kėjimo lygį, o pasak kitų (Robinson, Levi 1986), televizijos naujienų formatas, 
smarkiai apribodamas perduodamą informaciją, sudaro įspūdį, kad valdžios 
institucijų veikla eiliniams piliečiams sunkiai suprantama. 

Daugiau politinių žinių turintys individai aktyviau dalyvauja rinkimuo-
se ir kituose politiniuose procesuose (Verba, Brady, Schlozman 1995). Aukš-
tesnis politinių žinių lygis lemia aktyvesnį įsitraukimą į politinius veiksmus, 
nes politinės žinios sumažina dalyvavimo kaštus (Verba et al. 1995). Be to, 
daugiau informacijos turintys piliečiai labiau linkę organizuotis ir dalyvauti 
kolektyviniuose veiksmuose (Rosenstone, Hansen 1993). Faktinė informacija 
apie konkrečius politinius įvykius formuoja intensyvesnį požiūrį ir skatina 
dalyvauti individo įsitikinimus atitinkančioje veikloje (Moy ir kt. 2005). Ins-
titucinės žinios apie politinę sistemą ir jos sąrangą padeda susidaryti pilietines 
nuostatas ir pagal jas elgtis (Delli Carpini, Keeter 1996). 

tyrimo metodologija

Straipsnyje atliekama tyrimo „Valdžios institucijų suvokimas ir politiniai 
veiksmai Lietuvoje – parama demokratijai ar masinis protestas?“, kurį finan-
savo Lietuvos mokslo taryba (sutarties Nr. SIN-12/2010), duomenų analizė. 
Reprezentatyvią visų Lietuvos gyventojų apklausą atliko „Socialinių tyrimų 
centras“. 

Respondentai tyrimui buvo atrenkami naudojant daugiapakopę atsitik-
tinę atranką. Apklausos imties reprezentatyvumo svoriai buvo apskaičiuoti 
pagal Statistikos departamento duomenis, kad atitiktų pasiskirstymus pagal 
lytį, amžių ir regioną. Pirmame etape buvo atliekamas geografinis atrankos 
paskirstymas. Geografiškai atranka proporcijomis atitinka bendras gyvento-
jų proporcijas pavieniuose regionuose. Antrajame etape iš LR Statistikos de-
partamento Gyventojų registro duomenų bazės atsitiktiniu būdu pasirenka-
mi pirminiai atrankos punktai, t. y. adresai, nuo kurių pradedamas atrankos 
maršrutas. Buvo išskirta 118 pradinių atrankos punktų 10 apskričių (Aly-
taus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, 
Utenos ir Vilniaus), vėliau atrinkti namų ūkiai, kuriuose bus apklausiami 
respondentai. Atranka buvo atliekama naudojant maršrutinės atrankos 
metodą t. y. einant nuo pradinio atrankos punkto aplankomas kas antras 
miesto arba vietovės butas. Tolesniame etape, naudojantis „jauniausio vyro“ 
taisykle, buvo atrenkamas konkretus respondentas, kurio prašoma daly-
vauti apklausoje. Respondentai tyrimui pasirinkti naudojant daugiapakopę 
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atsitiktinę atranką. Iš viso apklausoje dalyvavo 1046 respondentai, kurių 
amžius nuo 18 metų ir vyresni.

Anketinė apklausa atlikta tiesiogiai, žodinio interviu būdu. Apklau-
sa buvo vykdoma CAPI metodu (pasitelkus kompiuterį), todėl duomenų 
surinkėjas pažymėdavo respondentui tinkamą atsakymą. Standartizuotas 
klausimynas respondentams buvo pateiktas lietuvių kalba. Telefoninės kon-
trolės metu patikrinta 20 proc. visų interviu.

Straipsnyje analizuojami 2005 m. rugpjūčio–rugsėjo mėn. Pilietinės 
visuomenės instituto užsakymu „Baltijos tyrimų“ atliktos apklausos „Verty-
bės 2005“, kuriose dalyvavo 1010 respondentų, duomenys. 

Žiniasklaidos vartojimo įtaka piliečių dalyvavimui 
politikoje lietuvoje: empiriniai rezultatai

2005–2010 m. laikotarpiu Lietuvoje kaip ir kitose demokratinėse šalyse su-
mažėjo dienraščių skaitymas ir išplito naršymas internete (žr. 1 lentelę). Dau-
giausia Lietuvos piliečių žiūri politines ir visuomenines televizijos laidas lietu-
vių (93,6 proc.) ar rusų kalbomis (53,0 proc.) ir naršo interneto puslapiuose 
lietuvių kalba (58,6 proc.), (žr. 2 lentelę). Televizijos laidas apie politinius ir vi-
suomeninius įvykius anglų kalba žiūri tik 16,8 proc., o lenkų kalba – 8,9 proc. 
visų Lietuvos gyventojų. Maždaug ketvirtadalis Lietuvos gyventojų naršo in-
terneto puslapiuose rusų (25,7 proc.) ir anglų (26,4 proc.) kalbomis. 

1 lentelė. žiniasklaidos vartojimo dinamika 2005–2010 m.

2005 m. 2010 m.

Vartojo 
vakar, 
proc.

Vartojo 
praeitą 
savaitę, 
proc.

Nevarto-
jo praeitą 

savaitę, 
proc.

Iš viso 
(N)

Vartojo 
vakar, 
proc.

Vartojo 
praeitą 
savaitę, 
proc.

Nevarto-
jo praeitą 

savaitę, 
proc.

Iš viso 
(N)

Dienraščiai 50,9 29,2 20,0 100 
(982)

46,9 28,2 24,9 100 
(1011)

Radijo 
naujienos

82,7 11,7 5,6 100 
(999)

61,1 17,5 21,3 100 
(1003)

TV naujie-
nos

88,5 7,7 3,8 100 
(1039)

Žurnalai 16,6 29,6 53,9 100 
(965)

21,1 30,5 48,5 100 
(949)

Radijo 
laidos

78,9 13,7 7,4 100 
(990)

61,7 18,5 19,7 100 
(993) >
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2005 m. 2010 m.

Vartojo 
vakar, 
proc.

Vartojo 
praeitą 
savaitę, 
proc.

Nevarto-
jo praeitą 

savaitę, 
proc.

Iš viso 
(N)

Vartojo 
vakar, 
proc.

Vartojo 
praeitą 
savaitę, 
proc.

Nevarto-
jo praeitą 

savaitę, 
proc.

Iš viso 
(N)

Knygos 12,4 22,6 65,0
100 

(964)
21,3 20,5 58,2

100 
(914)

Internetas 22,8 14,4 62,8
100 

(968)
54,6 9,6 35,8

100 
(892)

Pokalbiai 46,1 33,8 20,1
100 

(981)
63,9 26,7 9,4

100 
(1015)

Vertybės 2005 m. (N=1010), Valpora 2010 m. (N=1046)

2 lentelė. politinių ir visuomeninių televizijos laidų 
žiūrėjimo ir naršymo interneto puslapiuose skirtingomis 

kalbomis dažniai 

Kasdien, 
proc.

Kartą ar kelis 
kartus per 

savaitę, proc.

Kartą per 
mėnesį, 

proc.

Niekada, 
proc.

Iš viso, proc. 
(N)

TV laidos lietuvių kalba 63,9 24,9 4,9 6,4 100 (1046)

TV laidos rusų kalba 19,7 24,8 8,5 47,0 100 (1046)

TV laidos anglų kalba 1,7 8,3 6,8 83,2 100 (1046)

TV laidos lenkų kalba 1,1 4,3 3,5 91,1 100 (1046)

TV laidos kita Europos 
kalba 0,4 1,9 2,4 95,3 100 (1046)

Internetas lietuvių kalba 43,1 13,0 2,5 41,4 100 (1046)

Internetas rusų kalba 6,5 11,9 7,4 74,3 100 (1046)

Internetas anglų kalba 9,6 12,0 4,9 73,6 100 (1046)

Internetas lenkų kalba 0,4 0,6 1,2 97,8 100 (1046)

Internetas kita Europos 
kalba 0,6 2,0 1,6 95,8 100 (1046)

Išanalizavus koreliacijas tarp tradicinės žiniasklaidos vartojimo ir naršymo 
interneto puslapiuose galima teigti, kad Lietuvoje egzistuoja takoskyra tarp 
tradicinių žiniasklaidos priemonių ir interneto vartotojų (žr. 3 lentelę), ku-
riai mūsų šalyje, kaip ir kitose buvusio sovietinio bloko valstybėse, gali turė-
ti įtakos anglų ir rusų kalbų žinių lygio skirtumai tarp jaunesnės ir vyresnės 
kartos. Respondentai, vartojantys tradicinės žiniasklaidos priemones, gana 
retai naršo interneto puslapiuose lietuvių, rusų ar anglų kalbomis. Respon-
dentai, naršantys interneto puslapiuose lietuvių kalba, lyginant su tradicinių 

>



Ar žiniasklaidos vartojimas skatina dalyvauti politiniuose veiksmuose Lietuvoje? /
Jūratė Imbrasaitė

19

žiniasklaidos priemonių vartotojais, dažniau naršo interneto puslapiuose 
rusų ir anglų kalbomis, bet rečiau žiūri televizijos laidas lietuvių kalba, o 
dažniau – televizijos laidas anglų kalba. 

3 lentelė. koreliacijos tarp tradicinės žiniasklaidos 
vartojimo ir naršymo internete

Dien-
raščiai

TV lie-
tuvių 
kalba

TV 
anglų 

TV 
rusų 
kalba

TV 
lenkų 

Radijo 
naujie-

nos

Ra-
dijo 

laidos

Žur-
nalai

Kny-
gos

Inter-
netas 

LT

Inter-
netas 
anglų 
kalba

Inter-
netas 
rusų 
kalba

Interne-
tas lenkų 

kalba

Dienraščiai – ,249** ,030 ,166** ,094** ,282** ,223** ,349** ,118** -,002 –,081** –,014 –,036

TV lietuvių 
kalba

,249** – ,054 ,225** ,060** ,249** ,235** ,097** –,039 –,137** –,218** –,116** –,054

TV anglų 
kalba

,030 ,054 – ,162** ,196** –,036 –,046 ,128** ,177** ,273** ,440** ,201** ,099**

TV rusų 
kalba

,166** ,225** ,162** – ,294** ,068* ,057* ,091** ,058* –,038 –,093** ,213** ,050

TV lenkų 
kalba

,094** ,060* ,196** ,294** – ,031 ,040 ,029 ,033 –,044 ,007 ,114** ,293**

Radijo 
naujienos

,282** ,249** –,036 ,068* ,031 – ,778** ,166** ,052 –,097** –,171** –,068* –,031

Radijo 
laidos

,223** ,235** –,046 ,057* ,040 ,778** – ,164** ,065* –,086** –,180** –,071* –,050

Žurnalai ,349** ,097** ,128** ,091** ,029 ,166** ,164** – ,266** ,149** ,056 ,039 ,034

Knygos ,118** –,039 ,177** ,058* ,033 ,052 ,065* ,266** – ,137** ,149** ,106** ,026

Interneto 
puslapiai LT

,149** –,137** ,273** –,038 –,044 –,097** –,086** ,149** ,137** – ,499** ,423** ,104**

Internetas 
anglų kalba

–,081** –,218** ,440** –,093** ,007 –,171** –,180** ,056 ,146** ,499** – .366** ,159**

Internetas 
rusų kalba

–,014 –,116** ,201** ,213** ,114** –,068* –,071* ,039 ,106** ,423** ,366** – ,235**

Internetas 
lenkų kalba

–,036 –,054 ,099** ,050 ,293** –,031 –,050 ,034 ,026 ,104** ,159** ,235** –

Kendallo tau, *** p = 0,000; **p<0,01; *p<0,05.
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4 lentelė. kasdienio tradicinės žiniasklaidos vartojimo 
ir naršymo interneto puslapiuose rusų ir anglų kalbomis 

pasiskirstymas pagal naršymą interneto puslapiuose 
lietuvių kalba

Internetas lietuvių 
kalba

Kiekvie-
ną dieną, 

proc.

Kelis 
kartus 

per savai-
tę, proc.

Kartą 
per 

mėnesį, 
proc.

Nie-
kada, 
proc.

Iš viso, 
proc. (N)

Kendall’s 
tau

Dienraščiai 44,5 10,6 2,3 42,6 100 (474) –,002

TV laidos lietuvių 
kalba 40,0 9,5 1,9 48,6 100 (668) –,137***

TV laidos rusų 
kalba 37,4 12,1 3,4 47,1 100 (206) –,038

TV laidos anglų 
kalba 77,8 5,6 0 0,7 100 (18) ,273***

Radijo naujienos 39,0 13,2 1,9 45,9 100 (613) –,097**

Radijo laidos 39,8 13,3 2,0 45,0 100 (613) –,086**

Žurnalai 55,5 11,5 1,0 32,0 100 (200) ,149***

Knygos 56,9 12,3 2,1 28,7 100 (195) ,137***

Internetas rusų 
kalba 83,8 11,8 0 4,4 100 

(68) ,423***

Internetas anglų 
kalba 94,0 4,0 0 1,0 100 (100) ,499***

*** p = 0,000; **p<0,01; *p<0,05.

44,5 proc. respondentų, kiekvieną dieną naršančių interneto puslapiuose lie-
tuvių kalba, skaito dienraščius, 40,0 proc. taip pat kasdien žiūri televizijos 
laidas lietuvių kalba, 37,4 proc. televizijos laidas žiūri rusų kalba, 77,8 proc. 
televizijos laidas žiūri anglų kalba (žr. 4 lentelę). Gauti rezultatai patvirti-
na P. Norris (2001) teiginį, kad naršymas internete nepakeičia tradicinių 
žiniasklaidos priemonių vartojimo, o tik papildo jas. Naršantys internete 
rečiau žiūri televizijos laidas ir klausosi radijo laidų.
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5 lentelė. dalyvavimo politiniuose veiksmuose faktorinė 
analizė

Politiniai veiksmai F1 F2 F3 F4 F5

Kreipėsi į politiką ,04 ,20 ,75 ,01 ,14

Kreipėsi į valstybės institucijų pareigūną ,03 ,09 ,72 ,05 ,15

Kreipėsi į savivaldybės pareigūną ,24 –,02 ,64 ,14 –,01

Susitiko su žurnalistais ar pats kalbėjo, rašė 
į žiniasklaidos priemones ,32 ,11 ,57 ,04 ,10

Kreipėsi į organizaciją ar asociaciją ,56 –,01 ,35 –,08 –,01

Dalyvavo iniciatyvinės grupės veikloje ,60 ,20 ,14 ,03 ,23

Dalyvavo kitų organizacijų veikloje ,68 ,03 ,07 ,02 ,21

Rinko pinigus fondams ,45 ,20 ,17 ,14 –,21

Pasirašė peticiją ,49 ,16 ,07 ,31 ,02

Dalyvavo politinės partijos veikloje ,16 ,04 ,14 ,08 ,82

Nešiojo ar platino kampanijos plakatus ar 
ženklelius ,28 ,22 ,19 ,04 ,67

Boikotavo produktus ,16 ,03 ,27 ,33 –,02

Aukojo pinigus ,19 ,02 –,01 ,65 –,04

Sumokėjo 2 proc. gyventojų pajamų 
mokesčio konkrečiai organizacijai ,07 ,07 ,04 ,72 –,02

Balsavo rinkimuose –,12 –,07 ,08 ,57 ,23

Dalyvavo demonstracijoje ,15 ,83 ,09 ,05 ,13

Dalyvavo streike ,15 ,84 ,07 ,04 –,04

Dalyvavo pilietinio protesto akcijoje ,07 ,84 ,16 –,02 ,13

Dalyvavo kitoje veikloje ,71 ,06 ,09 ,15 ,19

F1 paaiškina 13,06 proc. sklaidos, F2–12,19 proc., F3–11,48 proc., F4–8,21 proc., F5–7,58 proc.

Siekiant sugrupuoti politinius veiksmus ir sukonstruoti indeksus buvo atlik-
ta faktorinė analizė (žr. 5 lentelę). Politiniai veiksmai „sukrito“ į 5 faktorius: 
kontaktavimas, sudarytas iš 4 kintamųjų – kreipimasis į politiką, valstybės 
institucijų, savivaldos pareigūnus ir žiniasklaidą (Cronbacho alfa = 0,652, 
N = 1091); darbas organizacijose, sudarytas iš 6 kintamųjų – dalyvavi-
mas iniciatyvinės grupės veikloje, dalyvavimas kitų organizacijų veikloje, 
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kreipimasis į organizaciją, pinigų fondams rinkimas, peticijos pasirašymas, 
dalyvavimas kitoje veikloje (Cronbacho alfa = 0,648, N = 1083); dalyva-
vimas politinės partijos veikloje, sudarytas iš 2 kintamųjų – dalyvavimas 
politinės partijos veikloje, kampanijos plakatų ir ženklelių nešiojimas bei 
platinimas (Cronbacho alfa = 0,615, N = 1096); balsavimas rinkimuose ir 
pinigų aukojimas, sudarytas iš 4 kintamųjų – balsavimas, pinigų aukojimas, 
2 proc. gyventojų pajamų mokesčio skyrimas organizacijai, produktų boiko-
tavimas (Cronbacho alfa = 0,417, N = 1028); protesto veiksmai, sudarytas 
iš 3 kintamųjų – dalyvavimas demonstracijoje, streike, pilietinio nepaklus-
numo akcijoje (Cronbacho alfa =0,769, N=1095). Įdomu pastebėti, kad pe-
ticijos pasirašymas, kuris priskiriamas protesto veiksmams, pateko į tą patį 
faktorių, apibūdinantį veiksmus, susijusius su darbu organizacijose. Kitas 
protesto reiškimui paprastai priskiriamas veiksmas – produktų boikotavi-
mas, pateko į tą patį faktorių su balsavimu rinkimuose, pinigų aukojimu, 
2 proc. pajamų mokesčio skyrimu organizacijai. Galima teigti, kad produk-
tų boikotavimas Lietuvoje laikytinas individualiu veiksmu, panašiu į balsa-
vimą ar pinigų aukojimą. Didžiausią sklaidą paaiškina darbas organizacijose, 
protesto veiksmai ir kontaktavimas. 

6 lentelėje pateikti linijinės regresijos rezultatai atskleidžia, kad ryšys 
tarp domėjimosi įvairiomis temomis žiniasklaidoje, žiniasklaidos vartojimo 
dažnumo ir politinių žinių lygio nėra glaudus, antrasis modelis paaiškina 
tik 18,0 proc. sklaidos1. Į antrąjį modelį įtraukus naršymo interneto pusla-
piuose dažnumą, lyginant su pirmuoju modeliu, truputį sumažėjo išsilavi-
nimo, lyties, domėjimosi politika ir kriminaliniais įvykiais įtaka politinėms 
žinioms, o radijo laidų klausymo dažnumo poveikis nežymiai sumažėjo. 
Aukštasis išsilavinimas, domėjimasis politika, domėjimasis kriminaliniais 
įvykiais ir naršymas interneto puslapiuose yra susiję tarpusavyje. Žmonės, 
įgiję aukštąjį išsilavinimą, daugiausia naršo interneto puslapiuose, labiau 

1 Pirmas linijinės regresijos modelis buvo sudarytas iš 4 sociodemografinių kintamųjų (am-
žiaus, išsilavinimo, pajamų, lyties), 2 domėjimosi konkrečia sritimi žiniasklaidoje kinta-
mųjų (politika, kriminaliniais įvykiais) ir 4 žiniasklaidos vartojimo dažnumo kintamųjų 
(dienraščių skaitymo, radijo laidų klausymo, radijo naujienų klausymo, naršymo interneto 
puslapiuose). TV laidų žiūrėjimo ir TV naujienų žiūrėjimo dažniai į modelį nebuvo įtraukti, 
nes statistiškai reikšmingi ryšiai tarppolitinių žinių indekso ir TV laidų bei TV naujienų 
žiūrėjimo nebuvo nustatyti. Antras linijinės regresijos modelis buvo sudarytas iš 4 sociode-
mografinių kintamųjų (amžiaus, išsilavinimo, pajamų, lyties), 2 domėjimosi konkrečia sriti-
mi žiniasklaidoje kintamųjų (politika, kriminaliniais įvykiais) ir 4 žiniasklaidos vartojimo 
dažnumo kintamųjų (dienraščių skaitymo, radijo laidų klausymo, radijo naujienų klausy-
mo, naršymo interneto puslapiuose). TV laidų žiūrėjimo ir TV naujienų žiūrėjimo dažniai į 
modelį nebuvo įtraukti, nes statistiškai reikšmingi ryšiai tarppolitinių žinių indekso ir TV 
laidų bei TV naujienų žiūrėjimo nebuvo nustatyti. 
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domisi politika ir mažiau – kriminaliniais įvykiais. Naršymas interneto 
puslapiuose suteikia daugiau politinių žinių, kai išsilavinimas, lytis, domėji-
masis politika ir kriminaliniais įvykiais, dienraščių skaitymo ir radijo laidų 
klausymosi dažnumas yra kontroliuojami. 

6 lentelė. politinės žinios: linijinės regresijos modeliai

Modelis 1 Modelis 2

Konstanta

Amžius

Išsilavinimas (aukštasis = 1)

Lytis (vyras = 1)

Politika

Kriminaliniai įvykiai

Dienraščiai (skaitė šią savaitę = 1)

Radijo laidos (klausėsi šią savaitę = 1)

Internetas (naršė šią savaitę = 1)

10,41***

–,01* (–,07)

 ,87*** (,19)

 ,71*** (,19)

 ,21*** (,16)

–,31*** (–,22)

 ,64*** (,15)

,35* (,07)

9,94***

 ,77*** (,17)

 ,66*** (,18)

 ,18*** (,13)

–,29*** (–,20)

 ,65*** (,15)

 ,36* (,08)

 ,37** (,10)

R (R kvadratas) ,417 (,174) ,424 (,180)

Metodas Enter, *** p = 0,000; **p<0,01; *p<0,05. 

Michaelo H. Delli Carpinio ir Scotto Keeterio (1996) tyrimų rezulta-
tai atskleidė, kad išsilavinimas ir domėjimasis politika turi didžiausią įtaką 
gyventojų politinėms žinioms JAV. Lietuvos piliečių politinės žinios labiau-
siai priklauso nuo domėjimosi kriminaliniais įvykiais, lyties ir išsilavinimo. 
Domėjimasis konkrečia tema žiniasklaidoje atskleidžia individo motyvaciją 
ieškoti šios srities informacijos visuomenės informavimo priemonėse. Pana-
šu, kad besidomintis kriminaliniais įvykiais individas dienraščiuose ir in-
ternete ieškos kriminalinių istorijų. Jas aptariant žiniasklaidoje pateikiama 
mažai informacijos apie viešuosius reikalus, todėl domėjimasis kriminali-
niais įvykiais neigiamai veikia politinių žinių lygį. 

Gauti rezultatai patvirtina klasikinių dalyvavimo studijų išvadą, kad 
vyrai turi daugiau politinių žinių negu moterys (Verba et al. 2005). Aukšta-
sis išsilavinimas susijęs su analitiniais įgūdžiais, kurie padeda suprasti kom-
pleksinius politinius procesus ir įvykių sąsajas. Aukštąjį išsilavinimą turin-
tys žmonės geriau supranta, kaip veikia politinė sistema, geriau žino valdžios 
institucijų įgaliojimus ir suvokia politinių sprendimų pasekmes savo gyve-
nimui. Aukštasis išsilavinimas, didesnis domėjimasis politika, dažnesnis 
dienraščių skaitymas ir naršymas interneto puslapiuose teigiamai veikia 
politinių žinių lygį, o domėjimasis kriminaliniais įvykiais – neigiamai. 
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Įvairių žiniasklaidos priemonių naudojimas daro skirtingą poveikį poli-
tinių žinių lygiui. Dienraščiams skaityti reikia sutelkti dėmesį ir kognityvias 
pastangas, todėl skaitymas yra palankus politiniam mokymuisi. Naršymas 
interneto puslapiuose gali būti pagrįstas įvairiais tikslais ir formomis (daik-
tų pardavimas ar pirkimas, elektroninių laiškų rašymas, žaidimai, pokalbiai 
su nepažįstamais žmonėmis, naujienų skaitymas, interneto puslapių peržiū-
ra). Kitaip tariant, naršantieji interneto puslapiuose gali ieškoti politinės in-
formacijos tikslingai arba atrasti šią informaciją atsitiktinai. Anot Markuso 
Prioro (2007), interneto naršytojai, kurie nesidomi politika ir naršydami 
internete teikia prioritetą pramogoms, esminę informaciją apie politinius 
įvykius gali sužinoti atsitiktinai. 

Vydo Čekavičiaus (2011, 72) teigimu, „tiesinė regresija turi prasmę tik 
tada, kai intervaliniai regresoriai pakankamai stipriai koreliuoja su priklau-
somu kintamuoju“. Analizuojant domėjimosi skirtingomis temomis žinias-
klaidoje ir žiniasklaidos vartojimo poveikį balsavimui ar pinigų aukojimui, 
kontaktavimui, darbui organizacijose ir dalyvavimui protesto veiksmuose 
buvo sudaryti linijinės regresijos modeliai.2 Vis dėlto gautų modelių, išsky-
rus balsavimą ar pinigų aukojimą, determinacijos koeficientas (R kvadra-
tu) buvo mažesnis už 0,20, todėl gauti linijinės regresijos modeliai, išskyrus 
balsavimą ar pinigų aukojimą, buvo atmesti. Balsavimo ar pinigų aukojimo 
indeksas sudarytas iš individualių, mažai iniciatyvos, laiko ir pastangų rei-
kalaujančių veiksmų.3

2 Linijinės regresijos modeliai buvo sudaryti iš 4 sociodemografinių kintamųjų (amžiaus, iš-
silavinimo, pajamų, lyties), 2 domėjimosi konkrečia sritimi žiniasklaidoje kintamųjų (poli-
tika, kriminaliniais įvykiais) ir 4 žiniasklaidos vartojimo dažnumo kintamųjų (dienraščių 
skaitymo, radijo laidų klausymo, radijo naujienų klausymo, naršymo interneto puslapiuose). 
TV laidų žiūrėjimo ir TV naujienų žiūrėjimo dažnumai į modelį nebuvo įtraukti, nes statis-
tiškai reikšmingi ryšiai tarppolitinių žinių indekso ir TV laidų bei TV naujienų žiūrėjimo 
dažnio nebuvo nustatyti.

3 Balsavimas ar pinigų aukojimas – indeksas, sudarytas iš 4 kintamųjų (balsavimas, pinigų 
aukojimas, 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio skyrimas organizacijai, produktų boikotavi-
mas). Kontaktavimas – indeksas, sudarytas iš 4 kintamųjų (kreipimasis į politiką, valstybės 
institucijų, savivaldos pareigūnus ir žiniasklaidą). Darbas organizacijose – indeksas, suda-
rytas iš 6 kintamųjų (dalyvavimas iniciatyvinės grupės veikloje, dalyvavimas kitų organi-
zacijų veikloje, kreipimasis į organizaciją, pinigų fondams rinkimas, peticijos pasirašymas, 
dalyvavimas kitoje veikloje). Dalyvavimas politinės partijos veikloje – indeksas, sudarytas iš 
2 kintamųjų (dalyvavimas politinės partijos veikloje, kampanijos plakatų ir ženklelių nešio-
jimas bei platinimas). Protesto veiksmai – indeksas, sudarytas iš 3 kintamųjų (dalyvavimas 
demonstracijoje, streike, pilietinio nepaklusnumo akcijoje).
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7 lentelė. balsavimas ar pinigų aukojimas: linijinės 
regresijos modelis

Balsavimas ar pinigų aukojimas

Konstanta 5,55***

Amžius –,01** (–,11)

Išsilavinimas (aukštasis = 1) –,33*** (–,15)

Lytis (vyras = 1) –,22*** (–,12)

Politinės žinios –,06** (–,12)

Politinės žinios x Radijo laidos  ,01** (,12)

Politika –,05* (–,07)

Dienraščiai (skaitė praeitą savaitę = 1) –,22** (–,11)

Internetas (naršė praeitą savaitę = 1) –,53*** (–,28)

R kvadratas ,488 (,258)

*** p = 0,000; **p<0,01; *p<0,05.

Lietuvoje naršymas internete ir aukštasis išsilavinimas turi didžiausią 
įtaką dalyvavimui rinkimuose, pinigų aukojimui ir 2 proc. pajamų mokesčio 
pervedimui organizacijai. Aukštasis išsilavinimas ir amžius skatina balsavi-
mą ar pinigų aukojimą (žr. 7 lentelę). Vyresni, turintys aukštąjį išsilavinimą 
žmonės geriau suvokia politinių sprendimų pasekmes savo gyvenimui, todėl 
aktyviau dalyvauja rinkimuose ir aukoja pinigus. 

Politinės žinios turi tiesioginį poveikį balsavimui ar pinigų aukojimui, 
nes sumažina dalyvavimo rinkimuose, pinigų aukojimo, įskaitant ir 2 proc. 
skyrimo organizacijoms, kaštus. Be to, radijo laidos daro netiesioginį povei-
kį balsavimui ar pinigų aukojimui: dažnesnis radijo laidų klausymasis sutei-
kia daugiau politinių žinių, kurios sumažina dalyvavimo kaštus.

Dienraščių skaitymas kartą per savaitę turi įtakos dalyvavimui rinki-
muose ir pinigų aukojimui, tačiau naršymas interneto puslapiuose kartą per 
savaitę daro didžiausią poveikį dalyvavimui rinkimuose ar pinigų aukojimui, 
nes ypač ryškiai sumažina dalyvavimo kaštus, suteikia daugiau informacijos 
ir galimybių organizuotis ir įsitraukti į individualius politinius veiksmus. 

Domėjimasis politika žiniasklaidoje skatina dalyvauti rinkimuose ir au-
koti pinigus. Galima daryti prielaidą, kad žmonės, kurie labiau domisi poli-
tika, turi daugiau informacijos apie viešuosius reikalus, geriau suvokia savo 
interesus ir aktyviau siekia savo tikslų individualiais politiniais veiksmais.
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išvados

2005–2010 m. Lietuvoje pastebimos panašios žiniasklaidos vartojimo ten-
dencijas kaip ir kitose Europos šalyse – dienraščių skaitymas sumažėjo, o 
naršymas internete išaugo. Naršymas internete nepakeičia tradicinių žinia-
sklaidos priemonių vartojimo, tik papildo jas. Naršantys internete rečiau 
žiūri televizijos laidas ir klausosi radijo laidų.

Koreliacijos tarp tradicinės žiniasklaidos vartojimo ir politinių žinių 
yra silpnos. Lietuvos piliečių politinės žinios labiausiai priklauso nuo do-
mėjimosi kriminaliniais įvykiais, lyties ir išsilavinimo. Politinės žinios yra 
tarpinis kintamasis tarp radijo laidų klausymosi dažnumo, dalyvavimo rin-
kimuose ir pinigų aukojimo. Politinės žinios turi tiesioginį poveikį balsavi-
mui arba pinigų aukojimui, nes sumažina dalyvavimo rinkimuose, pinigų 
aukojimo ir 2 proc. pajamų mokesčio skyrimo organizacijai kaštus.

Naršantieji interneto puslapiuose gali ieškoti politinės informacijos 
tikslingai arba atrasti šią informaciją atsitiktinai. Darytina prielaida, kad 
interneto naršytojai, kurie nesidomi politika ir naršydami internete teikia 
prioritetą pramogoms, esminę informaciją apie politinius įvykius gali suži-
noti atsitiktinai. 

Gauta 2016 09 21
Priimta 2016 12 02
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Jūratė Imbrasaitė

Does mass media influence Political Participation 
in lithuania?

summary

According to the normative theory of democracy, information disseminated by mass 
media ought to provide a minimal level of political knowledge. The focus of this 
paper is the impact of the use of traditional mass media and the Internet on political 
participation. Drawing on the surveys conducted in Lithuania in 2005 and 2010, the 
paper concludes that the Internet has not caused a radical change in the use of tra-
ditional mass media. Political knowledge in Lithuania depends on the level of public 
interest in criminals, gender and education. Political knowledge is an intervening 
variable between frequency of listening to the radio programmes and participation 
in elections as well as being charitable, i. e. donating money. 

Keywords: traditional mass media, the Internet, political participation.


