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ANALIZA AKCEPTACJI WIZUALNEJ 
CZASOPISM DRUKOWANYCH  

I NEWSLETTERÓW INTERNETOWYCH  

Streszczenie – Praca opisuje system kreacji wizualnej czasopism 
drukowanych i newsletterów internetowych. Obie te formy przekazu 
zostaną ze sobą porównane i poddane analizie przez wykonanie ankiety. 

1 Wstęp 

W ostatnich czasach na świecie bardzo rozwinęła się komunikacja 
personalna. Na każdym kroku możemy spotkać komunikaty mniej lub 
więcej rzucające się nam w oczy. Na ulicy widujemy kioski z masą 
magazynów plotkarskich, tematycznych oraz najpopularniejsze gazety 
informacyjne codzienne. Rozglądając się dookoła widujemy także 
bilbordy, reklamy na samochodach, ludzi roznoszących ulotki 
informacyjne a także przeróżne wzory na odzieży, które potrafią nam 
powiedzieć wiele ciekawych historii. W naszych domach także mamy 
wiele narzędzi komunikacji codziennej takich jak telewizja, radio czy 
najsłynniejszy na całym świecie Internet. Dzięki temu ostatniemu, 
możemy dowiedzieć się wiele jak i odwiedzić wiele miejsc przeglądając 
zdjęcia. 

Spotykając się z tak różnorodną możliwością uzyskania informacji 
postanowiłem przyjrzeć się dwoma najczęściej występującymi oraz 
najchętniej wybieranymi narzędziami. Na początku chciałbym wyjaśnić 
czym jest sama komunikacja. Komunikacja jest pojęciem bardzo 
szeroko rozumianym oraz różnorodnym. Jest procesem wymiany 
informacji między jej uczestnikami. Najczęściej występuje wtedy, „kiedy 
jedna osoba komunikuje się z drugą, ta druga zawsze mniej lub bardziej 
rozumie, jakie znaczenia miał komunikat tej pierwszej" [1]. Oczywistym 
jest fakt, że często do przedstawiany komunikat nie zawsze musi być 
prawdziwy. W życiu codziennym możemy spotkać wiele rodzajów 
wymiany informacji. Istotę komunikacji możemy rozpatrywać w różny 
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sposób, jest ona nasycona wskroś różniącymi się od siebie 
znaczeniami, jednakże wzajemnie się dopełniającymi. Najczęściej 
spotykane rodzaje komunikacji to: komunikacja interpersonalna, 
językowa, międzykulturowa, społeczna, symboliczna, marketingowa, 
werbalna, jak i niewerbalna oraz telekomunikacja. 

2 Czym jest akceptacja wizualna?  

Akceptacja wizualna jest pojęciem, które może przejawiać się pod 
postacią  identyfikacja wizualnej. Identyfikacja wizualna to zbiór reguł 
oraz logicznie zaprojektowanych wzorców, pozwalający konstruować 
oraz wyzwalać pozytywne lub negatywne wyobrażenia o temacie lub 
przedstawionym przedmiocie spekulacji. W dalszej części pracy 
zaprezentuje dwa sposoby komunikacji występujące na co dzień w 
naszym życiu, magazyn drukowany oraz newsletter internetowy. Oba te 
obiekty zostaną poddane ankiecie. Pozwoli ona nam na 
przeprowadzenie akceptacji wizualnej oraz przedstawienie najczęściej 
wybieranego obecnie, produktu komunikacji. Przedmiotem naszej 
ankiety jak i akceptacji będą głównie elementy związane z wizualną 
formą przekazu. Elementy te to: layout, typografia, ilustracje, które 
występują w magazynach, jak i newsletterach. W obecnych czasach 
bardzo łatwo stworzyć przedmiot komunikacji w przedstawionych 
formach. Lecz mimo szybkiego rozwoju oraz łatwiejszemu i prostszemu 
dostępowi do technologii, nie wszyscy są gotowi aby korzystać z nich 
jednocześnie. Najczęściej zostaje wybrany tylko jeden z pośród nich.  

3 Czym jest newsletter internetowy? 

W momencie, w którym Internet stał się równie głównym środkiem 
przekazu co telewizja czy radio, firmy rozpoczęły kampanie reklamowe  
za pomocą Internetu na bardzo dużą skalę. Newsletter stał się 
elektroniczną wersją ulotki a także wizytówką firmy. W dzisiejszych 
czasach często newsletter mylony jest  ze spamem. Niestety są ku temu 
powody. Wszystko spowodowane jest nieumiejętnym tworzeniem oraz 
funkcjonowaniem publikacji. Newsletter nie stanowi jedynie graficznej 
formy promocji, to również, a może przede wszystkim forma komunikacji 
firmy z potencjalnym klientem. Newsletter to obecnie jedna 
 z najpopularniejszych form komunikowania się przedsiębiorstw ze 
swoimi odbiorcami. Rozwój Internetu w ostatniej dekadzie mocno 
odznaczył się na wielu dziedzinach życia oraz przemysłu. Większość 
firm postanowiło, przenieść swoją działalność z telewizji, radia oraz 
ulotek na wirtualne podłoże jakim jest Internet. Ilość firm, które posiadają 
jedną z siedzib lub nawet jedyną w Internecie przybywa tysiące każdego 
dnia. Fora, witryny internetowe, zakupy w Internecie to jedne z głównych 
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możliwości Internetu. Obecnie bardzo popularne stały się newslettery 
internetowe. Prawdopodobnie każdy, kto często korzysta z Internetu, 
przynajmniej raz natrafił publikację interaktywną zwaną potocznie 
"newsletter". Newsletter nie jest jedynie listem z wiadomościami. 
Stanowi on swego rodzaju rozbudowaną elektroniczną ulotkę, bazę 
informacji.  Bardzo dynamiczny i gwałtowny rozwój biznesu w Internecie 
i tak zwanego e-commerce w przeciągu ostatnich kilku lat spowodował, 
że firmy istniejące w wirtualnym świecie napotykają na narastającą 
konkurencję. Niestety, dla tych firm, w których wystarczyło cierpliwie 
czekać na klienta są już przeszłością i powoli odchodzą  
w niepamięć. 

4 Budowa newslettera 

W projekcie wykorzystano dwie formy budowy tematu 
charakterystyczne dla stylu minimalistycznego. Będzie to budowa oparta 
na typografii, wykorzystania jej jako grafiki jak i infografiki do tematu 
prowadzącego. Drugą formą będzie stworzenie tematu na bazie jednego 
wielkiego zdjęcia zajmującego cały obszar strony, zdjęcie oczywiście 
będzie to zdjęcie związane z tematem. Zaczynamy budowę tematu na 
bazie typografii. Wydaje się to bardzo proste, chodź dopracowanie tej 
techniki, tworzenie niezapomnianych i przykuwających uwagę rozkładó-
wek, to lata praktyki. Najważniejszą sprawą jest tu umiejętność posługi-
wania się zasadami składu oraz rodzajem i zastosowaniem czcionek. 
Wszystkie te elementy są ważne ale trzeba wiedzieć kiedy, którego 
użyć. W naszych projektach magazynu drukowanego jak i newsletteru 
tematy bazują na:  
• nagłówku – nic innego jak duży widoczny temat  
• leadzie – skrócony opis tematyki tekstu przewodniego a zarazem 

wprowadzenie. 
• body tekst – tekst główny zawierający wszystkie ważne informacje 
• uzupełnienia – przypisy, zdjęcia oraz infografika Te cztery elementy 

są bazowymi elementami każdego tworzonego tematu. Każdy z 
nich posiada własną specyfikę, własną czcionkę oraz przestrzeń w 
której może się znaleźć i formę. 

Teraz przystępujemy do tworzenia rozkładówki opierającej się na 
dużym zdjęciu, które będzie stanowić tematyczne tło do tematu. Czasem 
niestety nie jest to proste gdyż nie dysponujemy zbyt dużym materiałem 
lub nasze zdjęcia nie pozwalają a zwiększenie ich do rozmiarów całej 
rozkładówki. Posiadając zdolności obsługi programu Photoshop 
możemy sami popracować nad zdjęciem i przerobić je do odpowiedniej 
wielkości dzięki zwiększaniu tła. 
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Rys. 1. Gotowa rozkładówka na bazie zdjęcia stokowego 

 
Rys. 2. Gotowy newsletter umieszczony w Internecie 
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5 Projekt ankiety 

Przygotowując się do analizy musimy postanowić jakie aspekty obu 
rodzajów publikacji chcielibyśmy porównać. Należy spojrzeć na nie pod 
kątem budowy layoutu, tematów oraz przeprowadzić spekulacje na 
temat ich funkcjonalności dla użytkownika. W celu uzyskania 
odpowiedzi, która ze form przekazu informacji jest  
w obecnych czasach bardziej akceptowalna pod kątem wizualnym 
należy sprawdzić co częściej jest wybierane przez czytelników. Według 
tego sprawdzamy co przykuwa ich uwagę, co ich interesuje i dlaczego, a 
następnie doprowadzi nas to do odpowiedzi w jakiej formie preferują 
dostęp do informacji. Na podstawie tych wniosków, dowiemy się o 
wadach i zaletach obu rozwiązań. 

Pierwsze badanie jakie należało przeprowadzić to sprawdzenie jaką 
ilość czytelników preferuje formę drukowaną publikacji. Dzięki temu 
można się dowiedzieć jakie publikacje są częściej wybierane i na co 
czytelnicy zwracają uwagę. Przykładowo badania NAA (Newspaper 
Association of America) wykazały iż 116,8 miliona czytelników czyta 
prasę codzienną. Istnieje też niesamowita liczba 134 milionów 
czytelników prasy tzw. „niedzielnej” [2]. Następnie należałoby zwrócić 
zbadać statystyki przejrzanych stron. Należy w tym przypadku pamiętać 
o tym, że mało jest czytelników, do których trafimy z każdym tematem 
naszych publikacji czy to drukowanych czy internetowych. Niestety jeśli 
chodzi o formę drukowaną nie otrzymany pełnych i dokładnych danych. 
Można jedynie z wcześniejszych badań założyć średnią czytanych stron 
przez  czytelników.  Biorąc  pod  uwagę liczbę miesięcznie wydawanych 
i zarazem sprzedanych publikacji, możemy przyjąć że miesięcznie 
czytanych jest ok. 87.1 miliarda stron publikacji drukowanych. Ponad 
drugie tyle jest drukowanych. Mianowicie dzięki informacjom zaczerpnię-
tym ze strony NAA, która zamieściła w swoim serwisie liczbę wizyt i 
osłon stron gazet codziennych publikowanych w Internecie. Według 
zebranych danych z 2008 roku zaobserwowano 3,2 miliarda odsłon 
stron publikacji internetowych. Liczba ta rośnie z roku na rok i staje się 
coraz większą konkurencją dla gazet drukowanych. Dzięki tej analizie, 
przeglądanych stron, dowiadujemy się dwóch istotnych rzeczy. Po 
pierwsze czytelnicy zatrzymują się częściej na publikacjach spokojniej-
szych ale zarazem informacyjnych. Są to z pewnością publikacje 
zawierające nasz główny aspekt pracy czyli akceptację wizualną. 
Wydawcy starają się ogromnie o tworzenie layoutu, który będzie ich 
identyfikował. Dzięki któremu ludzie będą mogli się utożsamić, jako 
czytelnicy danych gazet, czy publikacji internetowych. To w obecnych 
czasach tworzy również grupy społecznościowe. W obecnych czasach 
tworząc projekty biuletyny internetowych czy publikacji drukowanych 
pamiętajmy, że są one tworzone dla czytelnika. Najczęściej newslettery 



 
Analiza akceptacji wizualnej  ...  

 36 

są publikacjami budowanymi na bazie gazet, które są przenoszone do 
wersji elektronicznej. Sprawia to, że layout i wizualny odbiór nie zmienia 
bardzo swojej formy, a jedynie swoją funkcjonalność.  

Proponowana w pracy ankieta zawierała następujące treści: 
 

Kwestionariusz ankiety dla studentów 

Jestem studentem wydziału Grafiki Komputerowej w Wyższej Szkole 
Informatyki w Łodzi. Piszę pracę magisterską na temat: „Analiza 
akceptacji wizualnej czasopism drukowanych i newsletterów 
internetowych”. 
W załączniku do niniejszej ankiety znajduje się fragment publikacji – 
magazynu o projektowaniu pt. „B-site. Nowa strona Twórcza”. Wersja 
elektroniczna magazynu znajduje się pod adresem www.blichiewicz.pl/b-
site. Proszę o zapoznanie się z treścią publikacji (zarówno drukowaną, 
jak i elektroniczną). Po analizie poproszę o odpowiedzi na pytania. 
Ankieta jest anonimowa. 
 
CZĘŚĆ I - OGÓLNA 

1. Jak często korzystasz z publikacji drukowanych w poszukiwaniu 
interesujących Cię informacji? 

a. codziennie 
b. kilka razy w tygodniu 
c. kilka razy w miesiącu 
d. raz w miesiącu lub rzadziej 

2. Jak często korzystasz z elektronicznej wersji publikacji z pkt. 1? 
a. codziennie 
b. kilka razy w tygodniu 
c. kilka razy w miesiącu 
d. raz w miesiącu lub rzadziej 

3. Określ, jak istotne są dla Ciebie niżej podane kryteria podczas 
korzystania z dowolnej formy publikacji (1 - zupełnie nieistotne, 2 - 
raczej nieistotne, 3 - obojętne, 4 - istotne, 5 - bardzo istotne): 

ilość dostępnej treści 1   -   2   -   3   -   4   -   5 

wygoda odczytywania treści 1   -   2   -   3   -   4   -   5 

narzędzia i wygoda wyszukiwania 
treści 1   -   2   -   3   -   4   -   5 

aktualność treści 1   -   2   -   3   -   4   -   5 
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możliwość dzielenia się treścią 1   -   2   -   3   -   4   -   5 

uporządkowanie treści 1   -   2   -   3   -   4   -   5 

 
4. Określ, jak istotne są dla Ciebie niżej podane kryteria podczas 

korzystania z dowolnej formy publikacji (zaznacz odpowiednią cyfrę: 
1 - zupełnie nieistotne, 2 - raczej nieistotne, 3 -  obojętne, 4 - 
istotne, 5 - bardzo istotne): 

layout (ułożenie elementów graficznych 
- na stronie publikacji i wzajemnie 
względem siebie) 

1   -   2   -   3   -   4   -   5 

typografia (graficzna reprezentacja 
treści na stronie publikacji - rodzaj, 
wielkość, krój czcionki itp.) 

1   -   2   -   3   -   4   -   5 

ilustracje (fotografia, obraz lub rysunek 
dodany na stronie publikacji) 1   -   2   -   3   -   4   -   5 

 
5. Określ, z której formy publikacji korzystasz częściej w zależności od 

podanego kryterium (zaznacz znakiem „x” odpowiednią komórkę): 

 wersja 
drukowana 

wersja 
elektroniczna 

ilość dostępnej treści   

wygoda odczytywania treści   

wygoda wyszukiwania treści   

aktualność treści   

możliwość dzielenia się treścią   

uporządkowanie treści   

 
 

6. Określ, z której formy publikacji korzystasz częściej w zależności od 
podanego kryterium (zaznacz znakiem „x” odpowiednią komórkę): 
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 wersja 
drukowana 

wersja 
elektroniczna 

layout   

typografia   

ilustracje   

 
CZĘŚĆ II - B-SITE 
 
7. Oceń jakość i funkcjonalność niżej podanych kryteriów w 

odniesieniu do obu form magazynu „B-Site” (zaznacz odpowiednią 
cyfrę: 1 - tragiczna, 2 - słaba, 3 -  przeciętna, 4 - dobra, 5 - 
znakomita): 

 wersja drukowana wersja elektroniczna 

layout  1   -   2   -   3   -   4   -   5 1   -   2   -   3   -   4   -   5 

typografia 1   -   2   -   3   -   4   -   5 1   -   2   -   3   -   4   -   5 

ilustracje 1   -   2   -   3   -   4   -   5 1   -   2   -   3   -   4   -   5 

 
8. Oceń niżej podane kryteria w odniesieniu do obu form magazynu 

„B-Site” (zaznacz odpowiednią cyfrę: 1 - tragiczna, 2 - słaba, 3 - 
 przeciętna, 4 - dobra, 5 - znakomita): 

 wersja drukowana wersja elektroniczna 

ilość dostępnej 
treści 1   -   2   -   3   -   4   -   5 1   -   2   -   3   -   4   -   5 

wygoda 
odczytywania 
treści 

1   -   2   -   3   -   4   -   5 1   -   2   -   3   -   4   -   5 

wygoda 
wyszukiwania 
treści 

1   -   2   -   3   -   4   -   5 1   -   2   -   3   -   4   -   5 
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aktualność 
treści 1   -   2   -   3   -   4   -   5 1   -   2   -   3   -   4   -   5 

możliwość 
dzielenia się 
treścią 

1   -   2   -   3   -   4   -   5 1   -   2   -   3   -   4   -   5 

uporządkowani
e treści 1   -   2   -   3   -   4   -   5 1   -   2   -   3   -   4   -   5 

 
9. Którą formę publikacji wybrałeś jako pierwszą i dlaczego (opisowo)? 

a. drukowaną, gdyż............................................................................. 
b. elektroniczną, gdyż......................................................................... 

• Ile czasu poświęciłeś na analizę publikacji w formie z pkt 6? 
• do 15 minut 
• do pół godziny 
• do godziny 
• ponad godzinę 

 
CZĘŚĆ III - DANE STATYSTYCZNE 

[1]  Wiek  ........................................................................ 

[2]  Płeć  .......................................................................... 

[3]  Kierunek studiów  ...................................................... 
 

6 Analiza zebranego materiału badawczego 

Badania ankietowe przeprowadzono wśród studentów dwóch 
łódzkich uczelni: 

• Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologii, kierunek Dziennikarstwo  
i Komunikacja Społeczna (20 studentów dziennych, 20 studentów 
zaocznych), 

• Akademia Sztuk Pięknych, Wydział sztuk wizualnych, kierunek 
Projekty Wizualne (10 studentów dziennych, 10 studentów 
zaocznych) 

Formą publikacji, z której najczęściej korzystali ankietowani, to wersje 
elektroniczne (90% osób korzysta z nich co najmniej kilka razy w 
tygodniu, każdy ankietowany z kolei miał z nimi styczność przynajmniej 
kilka razy w miesiącu. Znamiennym jest, że największy odsetek osób 
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korzystających z formy drukowanej (50%) używa jej co najwyżej kilka 
razy w miesiącu. 
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Najbardziej istotne okazują się tutaj stricte merytoryczne kryteria - 
aktualność dostępnych treści (wszyscy ankietowani uważają ten czynnik 
za istotny bądź bardzo istotny) oraz ich ilość (odpowiednio 74% 
ankietowanych). 

Z kryteriów technicznych wybija się przede wszystkim wygoda w 
wyszukiwaniu treści – doceniło ją 78% ankietowanych (istotne lub 
bardzo istotne). Możliwości dzielenia się treściami zawartymi w 
publikacji nie wywołują jednak podobnego zainteresowania – aż 28% 
ankietowanych uznało to kryterium za obojętne, taka sama ilość uważa 
je za raczej nieistotne. 

Warto zauważyć istotną korelację między kryterium wygody 
odczytywania treści a jej uporządkowaniem – w obu przypadkach niemal 
identyczna ilość ankietowanych uważa to kryterium za bardzo istotne (7 i 
8%), podczas gdy połowie ankietowanych (50 i 42%) jest to obojętne. 
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Decydującym kryterium wizualnym w ocenie publikacji okazuje się 
być layout - jako istotny lub bardzo istotny wskazuje go blisko 70% 
ankietowanych.  
Również ilustracje okazują się być dość lubianym elementem – blisko 
połowa ankietowanych uważa je ważny czynnik w ocenie. Typografia 
dzieli ankietowanych na dwa obozy – dla 1/3 jest ona istotnym 
elementem publikacji, kolejna 1/3 uważa ją za mało istotną. 

Tabela. 1.  Częstość korzystania z danej formy publikacji w zależności 
od kryteriów merytorycznych 

 wersja 

drukowana 

wersja 

elektroniczna 

ilość dostępnej treści 29 31 

wygoda odczytywania treści 36 24 

wygoda wyszukiwania treści 0 60 

aktualność treści 4 56 

możliwość dzielenia się 
treścią 10 50 

uporządkowanie treści 19 41 

 

Tabela. 2. Częstość korzystania z danej formy publikacji w zależności od 
kryteriów wizualnych 

 

 wersja 

drukowana 

wersja 

elektroniczna 

layout 23 37 

typografia 30 30 

ilustracje 17 43 
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Wszyscy ankietowani przeanalizowali magazyn w czasie krótszym niż 

jedna godzina, niemniej blisko 92% osób, którzy jako pierwszą wybrali 
formę elektroniczną magazynu, przeanalizowało ją w czasie nie 
dłuższym niż pół godziny, co potwierdza jej funkcjonalność i dużą 
oszczędność czasu w porównaniu do formy drukowanej (70%). 
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7 Podsumowanie i wnioski 

Celem powyższej pracy było porównanie dwóch konkurujących  
ze sobą form przekazu informacji: czasopisma drukowanego i newslet-
tera internetowego. Praca zawiera informacje na temat procesu 
tworzenia obu publikacji, ich funkcjonalności, budowy w 
oprogramowaniu Adobe InDesign oraz badania pokazujące, która z form 
jest bardziej popularna i dlaczego. 

Przykładowa publikacja, jaką był magazyn „B-site, w wersji 
drukowanej,  
jak i elektronicznej, pozwoliła na przeprowadzenie analizy akceptacji 
wizualnej, której wyniki są podane w opisie przeprowadzonej ankiety. 
Uzyskane dzięki niej informacje pokazały, że w obecnych czasach – 
mimo szybkiego rozwoju techniki i coraz częstszym występowaniu 
newsletterów elektronicznych – czasopisma papierowe nadal mają 
swoją siłę przekazu. Nie możemy niestety powiedzieć  
tu o przewadze papieru nad elektroniką. Newslettery są coraz bardziej 
popularne 
 i łatwiej dostępne, dosłownie w zasięgu ręki, czy to w komputerze, czy 
tablecie a nawet i w telefonie komórkowym.  

Przyglądając się wynikom ankiet oraz wypełniających je ludziom, 
przyszłe publikacje będę tworzył stawiając na wersję elektroniczną. 
Uważam,  
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że jest ona bardziej przyjazna użytkownikowi. Oczywiście musi zostać 
odpowiednio przygotowana. Ilość wszystkich odsyłaczy i dodatkowych 
informacji musi zaspokajać oczekiwania czytelnika. Publikacja musi 
zwierać jak najwięcej informacji potrzebnych do uzyskania odpowiedzi 
na dany temat. 

Największe zalety wersji elektronicznej to wielozadaniowość, 
mobilność, niska cena (lub jej brak). Ankieta pozwoliła pokazać, że druk 
jest wciąż doceniany i zawsze znajdzie swoich użytkowników. Nie tak 
łatwo odejść od zwyczajów, które były z nami od dziecka. Druk zawsze 
będzie szlachetną sztuką, a jego coraz to nowsze metody, jak i sposoby 
tworzenia graficznych smaczków, zawsze będą cieszyć oko. 
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ANALYSIS OF VISUAL ACCEPTANCE OF 
MAGAZINES AND INTERNET 

NEWSLETTERS 

Summary – The paper describes the visual creation system of magazines 
and newsletters. Both of these communication forms will be compared 
each other and results will be analysed. 

 


