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1.  Obiectivul lucrării şi delimitarea temei 
 

Individul obţine cunoştinţele sale despre lume şi despre sine în mod indirect din ce 

în ce mai mare măsură, ne întrebăm deci, cât de sigure, clare, audibile, receptabile sunt 

informaţiile primite prin intermediul diferitelor canale media. În prezent, din moment ce 

suntem năvăliţi de o revărsare de informaţii de o cantitate imensă, prin căi de transmitere 

din ce în ce mai diverse, se accentuează cerinţa informării fiabile. În cazul radioului pe 

lângă mesajul verbal-vocal nu pot funcţiona acele mijloace non-verbale care ar facilita 

înţelegerea, receptarea de către ascultător: mimica, gesturile, privirea. Toate aceste lipsuri 

trebuie compensate de către prezentatorul radio prin vocea lui şi prin formulare.
1
 

Jurnaliştii radio, – deşi mesajele, „produsele” lor sunt destinate şi difuzate altora – nu 

cunosc întotdeauna „firea” receptorului, procesele de decodificare ale destinatarilor 

(ascultătorilor de radio), nici mecanismele care ajută sau împiedică înţelegerea mesajului.  

Obiectivul lucrării noastre este studierea conexiunilor complexe ale acestei 

probleme, în emisiunile în limba maghiară ale radiourilor publice regionale, în special la 

Radio Tîrgu-Mureş. O parte considerabilă a materialelor prezentate la radiourile publice 

teritoriale sunt citite, „sonorizate” de pe un suport scris. De exemplu, la Radioul Regional 

din Tîrgu-Mureş din timpul de emisiune zilnică de 420 de minute, aproximativ 130 de 

minute (peste 30%) sunt prezentate de pe suport scris (ştiri, anunţuri, comperaje, 

informaţii cu privire la programele culturale, note, comentarii, etc.). 

Ne întrebăm că, în cazul textelor radiofonice citite de pe suport scris (ştiri, texte 

publicistice), ce determină percepţia în mod decisiv; ce ajută, stimulează cel mai mult sau 

împiedică recepţionarea eficientă a mesajului? Ce rol are valoarea informativă a ştirii, 

structura textului şi modul de prezentare? Ce reacţie emoţională va avea ascultătorul în 

cazul interpretării textului în ritm rapid sau lent? Pentru a răspunde la aceste întrebări am 

efectuat cercetări şi studii de caz. Am considerat totodată că este importantă abordarea 

sistemică a proceselor studiate, conturarea acelor procese (concurenţa în domeniul ştirilor 

pe piaţa mass-media, criza de identitatea a serviciului public, deficienţe în formarea 

profesională, etc.), care influenţează semnificativ întreaga comunicare radio; care pot 

perturba mass-media publică audio a minorităţilor în îndeplinirea funcţiilor sale 

caracteristice (de exemplu, cultivarea valorilor culturale, model lingvistic). 

                                                
1 Wacha, 1999, 220. 
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2.  Ipotezele cercetării 

 

2.1. Presupun că, în înţelegerea ştirilor radio au un rol important valoarea de ştire a 

informaţiilor (proximitatea spaţială, socială şi afectivă; cât de importantă, interesantă e 

ştirea, cum afectează ascultătorul), şi în acelaşi timp modul de elaborare a textului. O 

redactare pentru auz, o formulare exactă, clară, constituie baza prezentării comprehensive, 

care are scopul de a fi înţeles.  

2.2. Presupun că, formularea într-un stil oral ajută la o interpretare corectă, 

adecvată a textului, conform conţinutului şi temei; textul radiofonic editat, „confecţionat” 

bine cere, impune o interpretare precisă, comprehensivă a textului potrivit conţinutului. 

Eficienţa „sonorizării” textului scris este determinată în primul rând de compoziţia textului 

(conţinut, structurare). 

 2.3. Presupun că, tinerii – la care radioul public regional maghiar a renunţat de fapt 

în ultimul deceniu – pretind, se aşteaptă la emisiuni, teme destinate lor; vor să audă nu 

doar muzică şi informaţii scurte la radio. Presupun în continuare, că tinerii acordă un rol 

deosebit aptitudinilor de vorbire a prezentatorului radio (tonul, timbrul vocii, încărcătura 

emoţională a vocii).  

2.4. Presupun că, tinerii – în pofida dinamismului şi elanului care se datorează 

vârstei lor – consideră că vocea calmă şi tempoul normal al vorbirii sunt trăsăturile cele 

mai atractive ale prezentatorului radio. 

 2.5. Presupun că, tonul, timbrul, coloratura vocii pot fi dirijate-reglate în mod 

conştient (prin exersare) şi pot fi înfăţişate în mod recognoscibil. 

 2.6. Presupun că, modul de prezentare a textelor publicistice difuzate la radio, 

declanşează în primul rând o reacţie afectivă-emoţională la ascultători, aceasta fiind 

„poarta” percepţiei; interpretarea adecvată a textului intensifică atenţia şi declanşează o 

reacţie pozitivă, receptivă la ascultători, în timp ce vorbirea cu un tempou prea rapid sau 

prea lent „stinge” atenţia ascultătorului, blochează procesul de memorare şi prelucrare a 

informaţiilor, în ciuda subiectului interesant, atractiv. 
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3.  Metode de cercetare: chestionar, studiu comparativ, teste de percepţie şi de 

vorbire 

 

4. Noţiuni cheie: caracter regional şi serviciu public, norme lingvistice, text radiofonic, 

redactarea textului, limbajul radiofonic, prezentare, interpretare, tempoul vorbirii, 

percepţie 

 

5. Crearea noţiunilor şi a cuvintelor: Principiul R-P-A-D, principiul D-P-P-C-I 

(cerinţele generale şi concrete ale profesiei de moderator radio şi reportor); ştirea ”kópé” 

(acronim, cerinţele ştirilor radio) 

 

6.  Structura lucrării, rezumatul capitolelor mai importante, sinteza 

scurtă ale cercetărilor, studiilor 

 Lucrarea este împărţită pe patru capitole mari: primul capitol cuprinde teoria 

lucrării,  prezintă caracteristicile principale ale comunicării radio, funcţiile serviciul 

public, cauzele şi trăsărurile crizei de identitate a radiourilor publice, genurile şi tipurile de 

emisiuni defavorizate, raportul dintre serviciul public şi folosirea limbajului, cu deosebită 

atenţie asupra folosirii limbajului în cadrul radiourilor publice regionale; al doilea capitol, 

metodologia, prezintă cele mai relevante studii şi metode de cercetare în domeniu, care 

într-o anumită măsură au constituit şi un punct de plecare în elaborarea cercetărilor mele 

proprii, pentru a analiza raportului dintre redactarea şi prezentarea textului radiofonic; în 

capitolul al treilea prezint studiile şi cercetările efectuate de către mine, analizele, testele 

de percepţie; în capitolul al patrulea formulez rezultatele şi concluziile cercetărilor, care 

pot fi de folos în radiourile regionale (în munca de redacţie, proces editorial); în 

învăţământ, în formarea şi perfecţionarea jurnaliştilor radio; iar în final conturez 

posibilităţile continuării şi extinderii subiectului de cercetare. 
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6. 1.  Moderarea emisiunilor radio. Principiul R-P-A-D 

 Redactorul, moderatorul de radio trebuie să îndeplinească nişte cerinţe complexe în 

realizarea atribuţiilor sale multiple. Eu am sintetizat toate cerinţele profesiei în principii, 

un sistem de cerinţe generale şi specifice, pe care un jurnalist radio trebuie să le 

îndeplinească pe tot parcursul carierei sale (cerinţe fundamentale profesionale şi cerinţe 

concrete, în munca de moderator de emisiuni sau de reporter). Principiul R-P-A-D 

formulat de către mine cuprinde toate aceste cerinţe de bază, iniţialele noţiunilor de bază 

cuprind în mod concis şi clar cele mai importante cerinţe profesionale şi deontologice. În 

calitate de profesor am observat faptul că studenţii consideră că principiul R-P-A-D este 

ilustrativ, înţeleg şi îl reţin uşor. Cerinţele profesionale de bază sunt cuprinse în principiul 

R-P-A-D: 

PPrriinncciippiiuull  RR--PP--AA--DD::  

1. RESPONSABILITATE (etică profesională) 

2.   REGĂTIRE 

3. ATENŢIE 

4. DISCIPLINĂ (organizare mentală, psihică) 

  

Cerinţele concrete ale comportamentului moderatorului de emisiune pe parcursul 

emisiunii, precum şi pe parcursul reportajului, intervievării) 

PPrriinncciippiiuull  DD--PP--PP--CC--II  

1.  destinderea (crearea unei atmosfere emoţionale pozitive, caracterul determinant,    

importanţa momentului de „deschidere”, de început);  

2.  propunerea  (prezentarea subiectului, captarea atenţiei, curiozităţii, interesului); 

3.  prezentarea (prezentarea subiectului/subiectelor emisiunii, prelucrarea, menţinerea 

interesului, atenţiei ascultătorului, prin modul de „servire” a „meniului” radiofonic, 

crearea, intensificarea atmosferei prin îmbinarea adecvată a discursului cu muzica); 
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4.  controlul (controlul asupra structurii emisiunii, asigurarea unităţii logice interne, 

menţinerea ordinii cronologice, împărţirea eficientă a duratei emisiunii, evitarea 

„golurilor”, aplicarea potrivită a redundanţei, care ajută înţelegerea); 

5.  încheierea (politeţe, fermitate, informaţii despre posibilitatea de contactare în timpul 

şi în afara emisiunii) 

 Principiul R-P-A-D şi principiul D-P-P-C-I pot fi aplicate în mod eficient şi pe 

parcursul realizării reportajului, în timpul reportajului propriu-zis şi a intervievării. 

Succesul unui reportaj, al unui interviu sau al unei discuţii în studio (prezentarea credibilă 

şi captivantă a subiectului) poate fi determinat în mare măsură de atitudinea reporterului, 

de măsura în care poate determina subiectul reportajului să se destindă, să se „deschidă în 

faţa lui”, cum pune întrebările („de ce”, descoperirea, dezvăluirea motivelor-cauzelor), de 

faptul cum poate urmări firul gândurilor subiectului reportajului, cum poate controla 

sentimental şi mental firul conversaţiei, cum încheie discuţia. 

 

6.2.  Obiceiurile de ascultare radio ale tinerilor şi aşteptările lor privind limbajul. 

Studiu pe bază de chestionar 

Mă întreb, în ce măsură cunosc radiourile publice regionale din România 

aşteptările ascultărilor-ţintă, obiceiurile de consum mass-media, atunci când determină 

concepţia lor de redactare, strategiile de program? Cât de des ascultă tinerii radioul şi ce 

posturi de radio preferă? Ce tipuri de emisiuni ar asculta? Care sunt trăsăturile cele mai 

atractive şi cele mai deranjante ale prezentatorului de radio în rândul tinerilor? Am căutat 

răspunsul şi la aceste întrebări într-un sondaj pe bază de chestionar, care rezumă 

răspunsurile a 108 de liceeni. Mai mult de jumătate din persoanele chestionate au răspuns 

că ascultă radioul de mai multe ori pe săptămână, sau zilnic. Trebuie menţionat faptul că, 

peste o treime (39%) din cei chestionaţi ascultă rareori, doar ocazional radioul. Pe baza 

acestora putem concluziona, că majoritatea tinerilor nu renunţă la experienţa ascultării 

radioului, însă radioul nu le oferă posibilităţi de informare, distracţie, destindere, pentru 

care ar petrece o perioadă (mai multe ore pe săptămână, sau zilnic) din timpul lor liber cu 

ascultarea radioului. Conform datelor studiului majoritatea lor consideră că cea mai 

atractivă trăsătură a prezentatorului/prezentatoarei, moderatorului de radio este vocea 

plăcută iar în urma acestuia apare vorbirea clară, corectă. Este de remarcat faptul că vocea 
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calmă a fost marcată ca şi o trăsătură atractivă de către peste 60% din tineri. Deci, două 

dintre trăsăturile cele mai atractive ale prezentatorului, moderatorului de radio sunt 

trăsături specific vocale. Vocea plăcută s-a dovedit a fi mai agreată decât vorbirea clară, 

corectă, iar vocea calmă mai atractivă decât formularea selectă. Acest lucru confirmă şi 

acea constatare empirică, că în mod spontan, în afara voinţei noastre, suntem mai atenţi la 

conţinutul textului radiofonic, dacă acesta este transmis în mod atractiv, de o voce plăcută 

pentru auzul nostru. Dintre cele 108 persoane chestionate 92 de tineri au indicat vocea 

plăcută, 85 de tineri vorbirea clară, 65 de persoane chestionate au considerat că trăsătura 

cea mai atractivă a prezentatorului de radio este vocea calmă. Acest lucru este în 

contradicţie cu acea opinie, conform căreia tinerii preferă vorbirea răsunătoarea, dinamică, 

rapidă. În zilele noastre, atunci când în lumea radioului se doreşte dinamizarea în toate 

domeniile, sub semnul reînnoirii, modernizării, ar trebui să analizăm cu atenţie, dacă 

consumatorul de mass-media, ascultătorul pretinde într-adevăr acest lucru?     

În concluzie, putem afirma că radioul public regional ar putea recâştiga generaţia 

tânără (ca ascultători), dacă ar fi mai atent la cerinţele acestora şi dacă ar incadra în grila 

de emisiuni programe ale căror conţinut corespunde aşteptărilor tinerilor. Nici din punctul 

de vedere al creşterii audienţei nu este de neglijat în ce măsură consideră tinerii de astăzi 

că programul radiourilor regionale (care există în regiunea în care trăiesc) este destinat lor. 

Trebuie menţionat faptul că ascultătorilor tineri nu le place cel mai mult tonul dinamic, 

tempoul accelerat, ci în primul rând tonul plăcut, vocea calmă, vorbirea clară, limbajul 

select. Datele privind tempoul vorbirii din cadrul sondajului efectuat la Tîrgu-Mureş sunt 

în contradicţie cu datele unui studiu efectuat în Ungaria.
2
 Pe majoritatea tinerilor 

chestionaţi în Ungaria (la Budapesta şi la Szombathely), 78%, nu le deranjează deloc 

vorbirea în ritm rapid. Îndrumătorul sondajului explică acest lucru prin faptul că tinerii s-

au obişnuit cu tempoul accelerat şi dinamic al radiourilor comerciale. Tinerii chestionaţi la 

Tîrgu-Mureş ascultă deasemenea radiouri comerciale mai des decât radiouri publice, 

majoritatea lor consideră totuşi că vorbirea în ritm rapid la radio nu este plăcută. Pe baza 

experienţelor, observaţiilor mele vorbirea spontană cotidiană a tinerilor maghiari din 

Transilvania are un tempou mai lent, în general, decât cea a tinerilor din Ungaria. Această 

constatare empirică  ar putea fi confirmată sau infirmată numai de studii şi cercetări 

comparative. 

                                                
2 Balázs Géza hallgatói attitűdvizsgálata, 2006, 46-55. 
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6.3.  Fenomene ale folosirii limbajului în emisiunile în limba maghiară la studiourile 

regionale de radio  

 În textele radiofonice o parte din expresiile, noţiunile străine nu pot fi înlocuite sau 

se pot înlocui cu dificultate cu cuvinte maghiare de acelaşi sens (de exemplu expresiile în 

comunicare);cu toate acestea ar trebui să evităm folosirea lor exagerată, deoarece o parte 

dintre ascultătorii din Transilvania, în special persoanele mai în vârstă nu înţeleg înţelesul 

acestora. Mai mult, nici oamenii mai educaţi nu înţeleg întotdeauna înţelesul exact al unor 

cuvinte străine. Această constatare a fost confirmată de un studiul pe care l-am realizat cu 

30 de studenţi. Studenţii au avut sarcina de a explica înţelesul cuvintelor maghiare de 

origine străină „büdzsé” (buget), „regula” (regulă), „biatlon” (biatlon), „prioritás” 

(prioritate), „globalizáció” (globalizare) şi ”hipotetikus” (ipotetic), şi să scrie lângă aceste 

cuvinte expresia maghiară corespunzătoare, adecvată. Cei mai mulţi (23 de răspunsuri) au 

cunoscut înţelesul cuvântului „prioritás” (prioritate), după care a urmat în ordine 

descendentă „regula” (regulă), (18); „büdzsé” (buget), (16); „globalizáció” (globalizare) 

(15); „biatlon” (biatlon), (12); şi în cele din urmă cuvântul ”hipotetikus” (ipotetic), (11). 

Rezultatele testării noţiunilor ne indică faptul că nu pricepem întotdeauna înţelesul exact 

nici acelor expresii străine pe care le folosim şi auzim mai des; şi  în cazul persoanelor mai 

educate întâmpină dificultăţi integrarea noilor expresii în sistemul noţional, deja format în 

limba maternă. 

 

6.4.  Analiza raportului între textul ştirilor radio şi înţelegerea lor de către 

ascultători 

 Ascultătorul trebuie să înţeleagă informaţiile transmise la radio la prima auzire. 

Deci, redactarea textului radiofonic este o problemă de comunicare în primul rând, 

formularea (exactictate, exigenţă) trebuie să contribuie la eficacitatea şi claritatea 

informaţiilor.
3
 Structura textului ştirii, modul de redactare, de compunere a informaţiei 

influenţează în mod decisiv înţelegerea lor de către ascultători: ştirea clară, exactă, scrisă 

„pentru ureche”, redactată în stil oral ajută la înţelegerea mesajului; ştirea formulată în stil 

                                                
3 Wacha, 1999, 214. 
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de presă scrisă (scrisă „pentru ochi”) împiedică înţelegerea textului. Pornind de la această 

ipoteză am efectuat un experiment. Am redactat două radiojurnale cu acelaşi conţinut, însă 

formulate diferit (în stil jurnalistic şi în stil radiofonic), am înregistrat ambele variante. 

Am implicat 12 persoane în experiment (studenţi) împărţiţi în două grupuri: Grupul A 

(experimental) şi grupul B (de control). Cele două grupuri nu s-au întâlnit pe parcursul 

studiului şi nu le-am comunicat faptul că după ascultarea jurnalului trebuie să noteze 

informaţiile auzite. Durata primei variante şi celei de-a doua a fost de aproximativ 4 

minute fiecare, deci în mare ambele grupuri au ascultat un jurnal de aceeaşi durată; după 

difuzarea înregistrării sonore le-am rugat pe participanţi să redea în scris (să noteze) 

conţinutul ştirilor auzite. Prezentarea notată în scris în cazul grupului A era numai de 

câteva cuvinte, fără excepţie. Nici unul dintre participanţi nu a reţinut date, termene, la 

evocarea ştirilor auzite patru participanţi au uitat câte ceva din enumerarea subiectelor de 

ştiri (ori un eveniment cultural, ori o temă politică). Grupul B a avut rezultate mai bune: 

jumătate dintre participanţi a reuşit să evoce esenţa informaţiilor (ce s-a întâmplat, numele 

personajelor, locaţiile şi datele evenimentelor). 

Diferenţele clare între performanţa celor două grupuri în înţelegerea conţinutului 

ştirilor confirmă faptul că perceperea mesajului este influenţată în mod decisiv de structura 

textului jurnalului. Ştirea elaborată cu o structură complicată, cu fraze lungi, încărcate cu 

nume şi date (în loc de a structurare logică, succesivă) pot fi urmărite şi înţelese numai cu 

mari dificultăţi de către ascultător, în ciuda unei prezentări clare. Rolul lead-ului are un rol 

determinant în înţelegerea, reţinerea şi evocarea conţinutului informaţiei. În cea de a doua 

variantă a radiojurnalului, informaţia principală (lead) a fost plasată la începutul textului 

radiofonic, iar acest lucru a ajutat ascultătorul să înţeleagă esenţa. Trebuie să acordăm o 

atenţie deosebită rezultatelor studiului legat de ştirile culturale. În cazul posturilor locale şi 

regionale acest tip de informare (ştiri culturale, anunţuri despre evenimente de artă, despre 

spectacolele formaţiunilor muzicale, de dans, de teatru, etc.) are o funcţie importantă şi 

solicitată de ascultători. Ştirile culturale au funcţia de a atrage atenţia ascultătorilor asupra 

evenimentelor culturale, asupra programelor comunitare, să informeze în mod corect şi 

clar ascultătorii cu privire la titlul spectacolelor, diferitelor manifestări, (festivale, zilele 

satului, etc.), despre invitaţi, locaţia, ora programelor. În prima fază a studiului în textul 

ştirilor culturale pe poziţia lead (în prima propoziţie) au fost enunţate data şi locaţia 

evenimentului. În acest caz ascultătorul este informat mult mai târziu despre programul 
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propriu-zis, cu privire la conţinutul evenimentului (titlul, subiectul). Deci, când s-ar hotărî 

că l-ar interesa „oferta” (de exemplu ar participa cu plăcere la spectacol, la eveniment), nu 

mai ştie exact data şi locaţia evenimentului (aceste informaţii fiind anunţate, comunicate 

chiar la început). O altă greşeală frecventă este faptul că în formularea ştirilor culturale se 

pune prea mare accent pe prezentarea, înşirarea organizatorilor evenimentelor şi nu asupra 

evenimentului propriu-zis, nu asupra informaţiilor de interes comun (eveniment, data, 

locaţia). 

Cercetarea privind conexiunea între structura ştirii şi percepere mai pune şi alte 

întrebări interesante, de exemplu, ce rezultate ar da un studiu asemenător realizat pe un 

eşantion mai mare, cu participanţi de diferite ocupaţii şi de vârste diferite? Ce rol are sexul 

prezentatorului radio, tempoul de vorbire în înţelegerea jurnalului? Doresc să elaborez alte 

studii pentru a primi răspunsuri şi la aceste întrebări. 

 

6.5. Interpretarea textelor publicistice. Studiul raportului între temă, conţinut şi 

prezentare 

 Dintre genurile publicistice la radiourile publice regionale sunt prezentate cel mai 

des articole, comentarii şi note. O parte din ele sunt redactate şi prezentate de moderatorii 

radio, însă de multe ori sunt prezentate (citite) şi lucrările altor autori, din ce în ce mai des 

articole publicate pe internet, cu un conţinut popular, distractiv. 

Într-un studiu am propus obţinerea răspunsilor la următoarele întrebări: în cazul 

prezentării la radio a unor articole scurte, cu subiecte diferite, modul de interpretare a 

textului ce reacţie afectivă declanşează la ascultător; acest mod de interpretare în ce 

măsură consolidează (întăreşte) sau slăbeşte atenţia ascultătorului, în situaţia în care 

grupul de ascultători au sarcina de a urmări cu atenţie informaţiile citite. Am pornit de la 

premisa că o interpretare inadecvată, monotonă, sau în tempou rapid declanşează reacţii 

emoţionale negative la ascultător, în ciuda conţinutului interesant al textului, iar acest 

lucru reduce semnificativ înţelegerea, reţinerea mesajului. Am presupus în acelaşi timp că, 

o interpretare adecvată, a textului, în ritm normal, declanşează o reacţie emoţională 

pozitivă, „receptoare” la ascultător. Am ales testul de producere şi de percepţie a vorbirii 

ca metodă de cercetare, la care a participat un grup de 11 persoane, 8 fete şi 3 băieţi. Au 

alcătuit două grupuri, patru dintre ei au prezentat, şapte persoane au ascultat. Am ales un 
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text cu patru subiecte diferite (sport, modă, ştiinţă, poveste) şi am redactat textele în aşa 

fel, încât să aibă aproximativ aceeaşi lungime. Prezentatorii şi ascultătorii nu au putut 

discuta între ei cu privire la sarcina primită. Primul text a fost o prezentare din istoria 

sportului, a cuprins pe scurt originea şi istoria orientării sportive. Persoana care a citit 

articolul a primit instrucţiunea de a citi intenţionat într-un ritm monoton, intermitent, să nu 

acorde atenţie articulării, să citească doar cuvintele unul după celălalt. Subiectul celui de-

al doilea text a fost moda, o prezentare scurtă cu privire la direcţiile actuale în modă. În 

acest caz, cititorul a primit instrucţiunea de a citi intenţionat într-un tempou accelerat, să 

nu acorde atenţie articulării adecvate. Textul al treilea a fost un extras dintr-un text de 

specialitate, un studiu de textologie, varianta prescurtată a acestuia, cu respectarea 

conţinutului. Prezentatorul în acest caz a avut sarcina de a interpreta adecvat textul şi de a 

realiza o interpretare cât mai clară, exactă, cu articularea corespunzătoare şi cu folosirea 

accentelor, cu schimbarea ritmului atunci când este necesar. Al patrulea text a avut aceeaşi 

întindere ca cele de dinainte, însă a fost un text de alt gen, o fabulă a lui Esop. 

Prezentatorul a avut sarcina de a interpreta corect textul şi de a reda o interpretare atentă, 

de a fi atent la articulare, la pauze şi la accente, la intonaţie. 

Pe baza rezultatelor studiului interpretarea în ritm rapid declanşează ceea mai 

mare reacţie negativă. Aceste date sunt remarcabile, luând în considerare că în rândul 

fetelor moda este unul dintre subiectele cele mai atractive, mai populare. Majoritatea 

ascultătorilor erau fete, cu toate acestea interpretarea în ritm rapid al articolului despre 

modă a primit cele mai multe calificative negative. Deci, prezentarea în ritm rapid a 

declanşat o reacţie mai negativă la ascultători decât interpretarea nearticulată, monotonă. 

Acest lucru se datorează şi faptului că cei trei băieţi în grupul ascultătorilor erau mai 

interesaţi de textul din istoria sportului (pe fişa de evaluare toţi cei trei băieţi au indicat 

faptul că acest subiect a fost interesant), astfel au urmărit intens, în mod intenţionat cele 

prezentate, informaţiile din istoria sportului. În cazul articolului ştiinţific există o diferenţă 

izbitoare între calificativele pozitive şi negative. Şi pe fişa de evaluare am observat doar 

indicări unilaterale. Se poate constata, că în pofida unei prezentări mai atente, persoanele 

care au considerat că tema nu era interesantă, au avut tendinţa de considera şi prezentarea 

neplăcută şi neclară, în contrar cu acele persoane, care au considerat că textul a fost 

interesant, clar şi plăcut. Se poate observa deci reacţia ascultătorilor pe de o parte, care 

reacţionează negativ la citirea inadecvată (moda este un subiect atractiv în rândul fetelor, 
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însă nu le-a plăcut prezentarea şi nu au putut urmări cu atenţie informaţiile auzite). Pe de 

altă parte, se poate constata că ascultătorul tratează cu relevanţă subiectele care îi par 

interesante, pasionante, este mai atent la aceste informaţii, are tendinţa de a fi indulgent cu 

modul de prezentare a subiectului (cu mdul de „sonorizare” a textului). Indicele cele mai 

evidente se leagă de interpretarea fabulei. În acest caz, subiectul interesant a fost asociat şi 

cu o interpretare atentă, întâmplarea redactată şi citită în mod ilustrativ, interesant, care 

putea fi urmărită, a fost considerată a fi interesantă, clară şi plăcută de aproape toţi 

ascultătorii, a primit un singur calificativ „neplăcut” pe fişa de evaluare. În motivare, 

persoana care a indicat acest lucru, a relatat că i s-a părut prea lentă citirea poveştii, de 

aceea a dat calificativul neplăcut. 

 

7. Concluzii 

 

i. Radiourile publice regionale din România pot ieşi din criza de identitate (care se 

manifestă din ce în ce mai mult, fără nici o îndoială), numai în cazul în care nu văd şi 

nu caută soluţia în modificarea/schimbarea factorilor externi (procesele 

cuprinzătoare, globale), ci în schimbarea atitudinii profesionale, în formarea unei 

atitudini responsabile de redactor, moderator, reporter. Pentru conştientizarea 

acesteia, pentru sintetizarea cerinţelor profesionale şi deontologice ca UNITATE, am 

elaborat, am formulat principiul R-P-A-D şi principiul D-P-P-C-I. Recomand cu 

convingere şi cu curaj predarea acestora, precum şi clarificarea noţiunilor legate de 

acestea, dezbaterea lor cu studenţii de la specializările comunicare-media şi 

jurnalism. Sunt convinsă că angajamentul faţă de profesie, bazele atitudinii 

profesionale, direcţionarea psiho-mentală faţă de cerinţele carierei (exigenţa, lipsa 

pretenţiilor, entuziasmul, indiferenţa, etc.) se formează la universităţi, la cursuri.  

ii. Tinerii solicită programe tematice destinate lor, emisiuni speciale pentru tineret. 

Datele chestionarului efectuat în cadrul liceenilor combate aceea credinţă greşită care 

„persistă” cu îndârjire de mai mult de un deceniu, conform căreia adolescenţii s-au 

îndepărtat de la radioul public şi nu există şanse de a-i recâştiga. Radiourile regionale 
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din ţară, în vederea realizării serviciului public, trebuie (ar trebui) să elaboreze 

programe pentru a se adresa tinerilor. 

iii. Ascultătorii acordă o atenţie deosebită aptitudinilor vocale ale prezentatorului radio. 

Prezentatorul radio devine atractiv în primul rând datorită vocii sale plăcute şi calme, 

acesta este „secretul” relaţiei dintre prezentatorul şi ascultătorul de radio. Majoritatea 

persoanelor tinere chestionate, în proporţie de 78%, consideră că trăsătura cea ma i 

deranjantă a prezentatorilor de radio este vorbirea în tempou rapid. Aceste date sunt 

în contradicţie cu rezultatele unui studiu efectuat în Ungaria, conform căruia 78% din 

tinerii chestionaţi nu sunt deloc deranjaţi de vorbirea în ritm rapid ale prezentatorilor 

radio.
4
 

iv. Valoarea de ştire (cât este de importantă, cum afectează ascultătorul ca individ şi ca 

membru a unei comunităţi) are un rol determinant în procesul de percepţie, mai ales 

în captarea atenţiei. Pentru înţelegerea şi reţinerea celor auzite este nevoie însă şi de 

formularea şi prezentarea clară, exactă a ştirilor, pentru ca toată lumea să înţeleagă.  

v. Lead-ul ştirii are o importanţă decisivă în înţelegerea esenţei informaţiei. Conţinutul 

ştirilor, anunţurilor redactate pentru radio (cu o structură de „adăugare” succesivă a 

informaţiilor, redactare „pentru ureche”), sunt redate de ascultători mult mai exact, 

decât ştirile în stil scris (stil ziaristic). Ştirile, anunţurile culturale au un rol, o funcţie 

specifică în emisiunile în limba maghiară ale radiourilor publice regionale. În 

formularea, redactarea programelor culturale ordinea eficace este următoarea: 

eveniment + locaţie + data. Prezentarea informaţiilor în ordine inversă impiedică 

evident înţelegerea.  

vi. La fel ca şi în cazul intensităţii vocii, tonul, încărcătura emoţională, coloratura 

afectivă a vocii poate fi controlată, reglată. Limita este impusă de tema mesajului, de 

conţinutului textului. Acest lucru se regăseşte cel mai concis în lucrarea lui Wacha 

Imre: „textul poartă în sine şi modul cum va suna”.
5
 Cel mai greu este intensificarea, 

reducerea intenţionată a tempoului vorbirii. În ambele cazuri vorbirea va fi forţată, 

pripită, inconsecventă şi va declanşa în mod evident o reacţie negativă la ascultător. 

                                                
4 Balázs Géza attitűdvizsgálata, 2006, 46-55. 
5 Wacha, 1999, 141. 
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vii. Chestionarele, testele de percepţie pot fi adaptate în pregătirea jurnaliştilor radio, în 

munca profesorilor de mass-media. Variantele prelucrate se pot aplica ca metode 

didactice, exerciţii situaţionale, simulări. 
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