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plany „gier wojennych", przygotowując się do późniejszych zabaw 
z wykorzystaniem zebranych żołędzi i kasztanów. Wieczorami spi
sywano wierszyki-rymowanki, pisano sztuki teatralne z nutką ale
gorii, wykorzystywane na różnych uroczystościach. 

Zapewne w wolnych chwilach snuto plany związane z oprawą 
przedstawień baletowych czy pantomimicznych na wolnym po
wietrzu. W atmosferze przygotowań do spektakli wychowywały się 
dzieci, słuchając z zapartym tchem i drżeniem serca każdego słowa. 
Po czym chętnie i z wielkim zaangażowaniem przedstawiały w za
bawie zaobserwowane scenki. Uczestniczenie w plenerowych przed
stawieniach teatralnych stworzyło możliwość wspólnego przebywa
nia dla dorosłych i dzieci na wolnym powietrzu w sposób wysubli
mowany. Owa forma kulturalnego spędzania wolnego czasu na łonie 
natury spełniała formę komunikacji społecznej, szczególnie w miejs
cach przenikania się kultur, takich jak Krokowa. Sztuka teatralna 
i cała jej oprawa scenograficzna, muzyczna oraz słowna miały roz
wijać zainteresowanie, uczyć i uwrażliwiać zarówno chłopców, jak 
i dziewczęta. Społeczne kształcenie dziewcząt stanowiło jedno z ma
rzeń hrabiny. Wyrażając swoje pomysły w Projekcie szkoły dla dziew
cząti pragnęła, by wychowywać młode kobiety poprzez pracę. Głę
boką świadomość owej prawdy przejawiała się w wielu inicjatywach 
i działaniach właścicielki Krokowej. Wystawiając sztuki na tle „So
wiego Jaru", pragnęła poprzez zabawę, śmiech, wzruszenie prze
syłać głębszą myśl zarówno dla widzów, jak i współtworzących 
dzieło sceniczne. 

Atmosfera zamku i kreatywność właścicieli Krokowej wywarła 
niezaprzeczalny wpływ na wykształcenie i rozbudzenie wielu zdol
ności, postawy twórczej kolejnych pokoleń rodu. Sam styl życia gos
podarzy oraz gości potwierdza doniosłość kultywowania grupowych 
gier, zabaw dzieci i dorosłych. Dziś wizyta w zamku w Krokowej 
może stać się wielopoziomową, aktywną lekcją historii, teatru czy 
architektury krajobrazu. 

Anna Ryłko-Kurpiewska 
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Reklama radiowa jest czwartą pod względem popularności for
mą reklamy w Polsce'. Jej rola w ostatnich latach stopniowo jednak 
rośnie, co jest związane z coraz większym znaczeniem rozgłośni 
lokalnych i pełnionych przez nie funkcji. Sytuacja ta wiąże się rów
nież z popularnym wśród reklamodawców przekonaniem o ko
nieczności dostosowania reklamy produktów globalnych do specy
fiki poszczególnych regionów. Rozgłośnia lokalna daje możliwość 
zaprezentowania produktu na danym terenie (zasięg radia) i skie
rowania komunikatu do społeczności tu zamieszkującej, odznacza
jącej się określoną tożsamością, posiadającej swoją kulturę i kulty
wującej własne tradycje. Wykorzystanie lokalnego nośnika daje tu 
więc reklamodawcom korzyść podwójną. Umożliwia przedstawie
nie produktu w ramach wspólnoty i korzystanie ze sztafażu środ
ków koniecznych, by wspólnotę tę tworzyć. 

Przykładem rozgłośni lokalnej, w której często pojawiają się lo
kalne wersje reklam emitowanych w ramach ogólnopolskich kam
panii reklamowych, jest Radio Kaszebe. Według nieoficjalnych sta
tystyk, na które powołuje się sama rozgłośnia, Radio Kaszebe jest 
trzecią najchętniej słuchaną stacją w powiecie puckim, zaś w po
wiatach wejherowskim i kartuskim plasuje się na pozycji czwartej. 
Grupę docelową radia stanowią osoby w wieku od 25 do 65 lat, prze
de wszystkim mieszkańcy Kaszub, choć radio ma aspiracje, by do
cierać do znacznie szerszej społeczności. Z tego też powodu audy-
cjew Radiu Kaszebe są prowadzone zarówno w języku polskim, jak 
i języku kaszubskim. Na działania te zdają się nawet dawać przy-

1 Z badań przeprowadzanych co roku przez OBOP i Expert Monitor wynika, że naj
więcej środków przeznaczają reklamodawcy na reklamę w telewizji, a następnie w cza
sopismach i prasie codziennej. 
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Zwolenie sami Kaszubi, którzy w badaniach przyznają, że Kaszu
bem niekoniecznie jest ten, kto zna język kaszubski, ale „ten, kto się 
nim czuje" i odczuwa emocjonalny związek z regionem2. Sądy te 
zapewne wpływają na profil samego radia, ale również na specyfi
kę nadawanych tu reklam. 

Wśród reklam3 emitowanych w Radiu Kaszebe można wyróżnić 
kilka typów: reklamy w całości tworzone w języku kaszubskim, re
klamy w języku polskim, komunikaty będące połączeniem wypo
wiedzi w języku kaszubskim i polskim (tzw. przekładaniec) oraz 
reklamy polskie, w których można usłyszeć cechy wymowy cha
rakterystyczne dla języka kaszubskiego4. Rozmaitość przyjętych tu 
konstrukcji jest działaniem zamierzonym, zarówno w opiniach osób 
tworzących te reklamy, jak i zleceniodawców5, a służy ona poszerze
niu grona potencjalnych odbiorców tych komunikatów. Trzeba też 
zaznaczyć, że reklamy regionalne6 traktuje się tu zazwyczaj jako 
uzupełnienie innych komunikatów skupiających się na wartościach 
bardziej uniwersalnych. Reklama odwołująca się do tożsamości da
nego regionu jest w jakiś sposób tylko dopełnieniem treści ogól
nych i poszerzeniem działań perswazyjnych na danym terenie. 

Wybór społeczności kaszubskiej (tak jak innej: podhalańskiej, 
śląskiej) na odbiorców reklamy może wydawać się reklamodawcom 

2 Por. B. Synak, Kaszubska tożsamość. Ciągłość i zmiana, Gdańsk 1998, s. 56-73. Z badań 
przedstawionych przez autora wynika, że polowa ankietowanych zamieszkujących 
tereny Kaszub uważa, że Kaszubi nie muszą znać jązyka kaszubskiego. Druga polo
wa uznaje znajomość języka za wymóg konieczny. Najistotniejszą cechą świadczącą 
o przynależności do społeczności Kaszubów jest poczucie tożsamości kaszubskiej 
i związek z regionem. Stanowisko to jest typowe dla ponad 60% badanych. 

3 Celowo nie omawiam form reklamy w działaniach rozgłośni nie dopatrzyłam się bo
wiem szczególnych prawidłowości dotyczących emisji innych typów reklam. Podob
nie jak w innych rozgłośniach, pojawiają się tutaj przykłady reklam informacyjnych, 
piosenki, pogadania, scenki, dowcipy. Na temat typów reklam zob. B. Wyszyński, 
Główne formy reklamy radiowej, „Aida Media" 1999, nr 1, s. 9. 

4 Niestety, w opiniach Kaszubów jest wiele reklam nieudolnie naśladujących wymowę 
charakterystyczną cUa języka kaszubskiego, które wydają się nie mieć nic wspólnego 
z tym językiem. 

5 Intencją nadawców rzeczywistych i instrumentalnych jest dotarcie do jak najwięk
szego audytorium. 

6 Reklamy regionalne to reklamy odnoszące się do specyfiki danego regionu, odwołu
jące się do jego historii, kultury, języka. 

REKLAMA W KASZUBSKIM RADIU 

atrakcyjny, pozwala bowiem na skonstruowanie przekazu dokład
nie dostosowanego do odbiorcy. Obok cech branych pod uwagę 
w tradycyjnych formach reklamy (wiek, płeć, zainteresowania, wy
kształcenie, miejsce zamieszkania /miasto czy wieś/, majętność, sta
tus zawodowy) można tu odnieść się do cech demograficznych czy 
kulturowych i dzięki tym odniesieniom zbudować skuteczny pod 
względem perswazyjnym przekaz. 

Szczególnie istotnym czynnikiem jest wybór bohatera reklamy, 
który ma spowodować zainteresowanie odbiorcy komunikatem i wy
wołać pozytywne usposobienie względem przedstawianych treści. 
Bohaterowie7 reklam kaszubskich mają często wybrane cechy wy
obrażonego adresata, co wiąże się z zasadą, że odbiorcy reklam są 
skłonni ulegać namowom osób podobnych do siebie. Ponadto psy
chologia społeczna dostarcza dowodów na to, że ludzie mają ten
dencję do faworyzowania swoich i dyskryminowania obcych, a kry
teria tego podziału bardzo często mają podłoże etniczne8. Wybór 
Kaszuba na bohatera reklamy daje więc nadawcy możliwość zaist
nienia wewnątrz społeczności i umożliwia przedstawienie produktu 
w odniesieniu do regionu. Tak więc zarówno produkt, jak i wew
nętrzny nadawca (bohater) reprezentują kategorię dobrze postrze
ganej swojskości, co znacznie zmniejsza dystans istniejący zazwy
czaj pomiędzy nadawcą a odbiorcą reklamy. Wrażenie wspólnoty 
tworzy tutaj przede wszystkim język, który mogą wspierać odwo
łania do elementów kultury regionalnej (głównie muzyki i śpie
wów), historii oraz systemu obyczajowego i występujących w jego 
ramach postaw. Czynniki te dają nadawcom podstawy do konstru
owania komunikatów perswazyjnych, oddziałujących na wybraną 
i dokładnie określoną grupę odbiorców o silnej przynależności re
gionalnej do Kaszub. 

7 Wybór Kaszuba na bohatera reklamy może się wiązać z przyjęciem przez nadawcę 
statusu osoby znajomej. Jeśli nadawca reklamy wydaje się osobą znaną (zaznajomio
ną), to ma większe szanse na przekonanie do swoich tez. Pogląd ten wiąże się z popu
larną w badaniach psychologów teorią Petty'ego i Cacioppo, zgodnie z którą ludzie, 
formułując własne postawy, odwołują się do posiadanych schematów i skryptów po
stępowania oraz wykorzystują różnego rodzaju ogólne reguły bądź heurystyki. Por. 
E. Kaleciańska-Adamczyk, Diałogw procesach perswazji, [vi:] Psychologiczne konteksty 
komunikacji, red. J. Kłebaniuk, Wrocław 2005, s. 106,107. 

BM. Łysakowski, Wpływowe osoby. Gramatyka i perswazja, Warszawa 2005, s. 36. 
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Wytypowanie odbiorcy i umiejscowienie go w procesie perswa
zji jest silnie związane z wpływami kulturowymi (funkcjonowanie 
odbiorcy w jakiejś kulturze), a także, o czym wspominają przede 
wszystkim psycholodzy, osobowościowymi (wśród których istot
nym czymnikiem jest samoocena)'. Dlatego niezwykle istotne w re
lacjach między nadawcą a odbiorcą reklamy są czynniki określające 
postawę odbiorcy i wpływające na jego tożsamość. Warto więc pod
kreślić, że Kaszubi jako społeczność czują się silnie związani z re
gionem i jego kulturą, a potwierdzeniem tego stanu są badania 1 0 

wskazujące, że są grupą, która w dosyć jednoznaczny sposób po
twierdza swoją kaszubską tożsamość, kształtowaną przez względy 
genealogiczne i kulturowe. Dodatkowym, istotnym dla twórców re
klamy czynnikiem jest pozytywne postrzeganie Kaszubów na ze
wnątrz, które daje im poczucie przynależności do grupy o pozy
tywnym wizerunku własnym 1 1. Wśród cech tworzących portrety 
Kaszubów wymieniane są: religijność, pracowitość, upór, gościn
ność, wytrwałość i zaradność1 2. Cechy te tworzą pozytywny stereo
typ Kaszuba, co mogą wykorzystać reklamodawcy w procesie po
zyskiwania odbiorcy, który dzięki tym odniesieniom może poczuć 
się szczególnie dowartościowany (chodzi tu o wywołanie wrażenia, 
że nadawca postrzega odbiorcę jako Kaszuba). Trzeba też dodać, że 
świadomość odbiorcy o przynależności do grona Kaszubów nie tyl
ko służy dowartościowaniu adresata, ale też inicjowaniu z nim kon
taktu (odbiorca ma poczuć, że reklama jest kierowana właśnie do 
niego). Osiąga się to przez użycie języka kaszubskiego, który in
dywidualizuje bohaterów reklamy i narzuca skojarzenia związa
ne z regionem. Wybór języka kaszubskiego jest tu najistotniejszym 
czynnikiem kształtującym odbiór reklamy13 i wpływającym na po
zytywne postrzeganie działań nadawcy komunikatu. 

9 Por. ibidem, s. 107. 
1 0 Por. B. Synak, op. cit., s. 56-73. Z badań przedstawionych przez autora wynika, że 

zdecydowana większość osób zamieszkujących tereny Kaszub silnie identyfikuje się 
z regionem. Badania przeprowadzono wśród mieszkańców gmin Sierakowice, Żuko
wo, Krokowa i Władysławowo. 

1 1 Por. też ibidem, s. 115. 
" Ibidem, s. 109. 

13 Innych odwołań (dotyczących na przykład wyboru charakterystycznych imion, po
staw, zwyczajów) jest zdecydowanie mniej i najczęściej nie są one zamierzone. 
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Wśród adresatów reklamy w Radiu Kaszebe można wskazać 
trzy kręgi odbiorców: osoby dobrze znające język kaszubski, osoby 
osłuchane z tym językiem, ale niemówiące po kaszubsku oraz oso
by nieznające kaszubskiego. Trzeba też zauważyć, że reklamy zreali
zowane w całości po kaszubsku emituje się najrzadziej, by nie zawę
żać grupy osób mogących stać się ich potencjalnymi odbiorcami. 
Najwięcej jest reklam w języku polskim, do których nieraz dodany 
zostaje jakiś element języka kaszubskiego (na przykład wypowiedź 
jednego z bohaterów, charakterystyczny dla języka kaszubskiego 
sposób wymowy). Zdarzają się jednak reklamy w ogóle pozbawio
ne tych odwołań. Z całą pewnością jednak na ich odbiór wpływa 
specyfika samego nośnika i kontekst, w którym reklamy zostają na
dawane (bliskość programów regionalnych, wiadomości lokalnych, 
specyfika nadawanej tu muzyki, czy wreszcie częste użycie języka 
kaszubskiego przez osoby prowadzące program). Okoliczności te 
wpływają na odbiór reklamy radiowej, powodując, że staje się ona 
odbiorcy z różnych względów bliska (istotną rolę w tym procesie 
mogą odgrywać osoby prowadzące program, które są postrzegane 
przez pryzmat przynależności do grupy). Sytuacja ta jest szczegól
nie dogodna dla reklamodawców właśnie w radiu, które podkreśla 
rolę nadawcy ukrytego w nośniku. 

Zgodnie z przedstawionymi tu założeniami można uznać, że 
przygotowanie reklamy regionalnej i skierowanie jej do wąskiego 
kręgu odbiorców może okazać się perswazyjnie bardzo skutecz
ne. Interesujące więc wydaje się sprawdzenie, jak kształtuje się od
biór reklam w kaszubskim radiu i czy sposób odbierania komuni
katów reklamowych różni się tutaj od sposobu odbierania reklam 
w innych rozgłośniach, które nie mają tak sprecyzowanego profilu 
odbiorcy. Istotne wydaje się też ustalenie, w jakim stopniu poczu
cie przynależności do regionu i wykorzystanie jego języka ułatwia 
proces nakłaniania w reklamie i czy zabiegi te wydają się równie 
skuteczne w przypadku, gdy odbiorca czuje się związany z Kaszu
bami i mówi ich językiem czy też nie. 

Skuteczność reklamy regionalnej i jej postrzeganie przez odbior
ców postanowiłam sprawdzić, przeprowadzając badania zarówno 
wśród osób znających język kaszubski i czujących silną przynależ
ność do Kaszub, jak i osób zamieszkujących na terenie Kaszub, ale 



niekoniecznie utożsamiających się z lokalną społecznością i posłu
gujących się językiem kaszubskim14. Zasadność tego wyboru pod
kreślała sama rozgłośnia, wskazując, że nie chce ograniczać grona 
swoich słuchaczy do Kaszubów. Sytuacja ta ma zapewne związek 
ze słuchaniem Radia Kaszebe przez osoby młode, które nie znają ję
zyka kaszubskiego, ale odpowiada im sama specyfika tej rozgłośni. 

Reklamy w języku kaszubskim są szczególnie pozytywnie oce
niane przez słuchaczy posługujących się tym językiem na co dzień 
lub czujących silna przynależność do regionu, choć niekoniecznie 
mówiących po kaszubsku. Osoby te wskazywały, że reklamy nada
wane w Radiu Kaszebe podobają się im bardziej niż komunikaty 
reklamowe nadawane w innych rozgłośniach. Ankietowani szcze
gólnie wyróżniali tu reklamy nadawane w języku kaszubskim bądź 
częściowo zawierające wypowiedzi w tym języku. Reklamy w ję
zyku polskim były oceniane bardziej krytycznie, choć ankietowani 
uznawali konieczność przygotowywania przez rozgłośnię reklam 
w języku polskim („mogą być reklamy po polsku, żeby drudzy też 
rozumieli, co do nas mówią"15). 

Istotne okazało się, że osoby odczuwające przynależność do Ka
szub wskazywały przede wszystlcim na zalety reklamy. Za najbar
dziej istotne cechy reklamy w języku kaszubskim respondenci uzna
li: oryginalność (90%), zauważalność (70%), przyjemność odbioru 
(55%), bliskość (45%), wiarygodność (20%). Przy postrzeganiu po
zytywnego wydźwięku tych reklam respondenci zauważali też nega
tywne cechy. Wśród najczęściej wymienianych znalazły się oskarżenia 
o kaleczenie języka kaszubskiego, co zwykle wiązało się z brakiem 
dbałości o staranną wymowę lektorów („kaleczą kaszubszczyznę; 
mieszają wymowę północną z południową; mówią niestarannie; 
mieszają kaszubszczyznę północną ze środkową") oraz wynikało 
z mieszania leksyki języka polskiego z kaszubskim („mówią w po-

14 Badania odbioru reklam emitowanych przez rozgłośnie Kaszebe przeprowadziłam 
w czerwcu 2008 roku w grupie 75 osób metodą ankiety kwestionariuszowej i wywia
du. W celu zrealizowania badania posłużyłam się różnymi formami reklamy prezen
towanymi przez rozgłośnie: dwiema wersjami jednej reklamy (polską i kaszubską), 
reklamami w całości prezentowanymi w języku kaszubskim oraz komunikatami, 
w których dochodzi do połączenia języka kaszubskiego i polskiego. 

1 5 Wypowiedzi osób ankietowanych przedstawiam w formie, w jakiej zostały one wy
powiedziane. 
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Iowie po polsku i kaszubsku; twórcy tekstów reklamowych stosują 
przeróbki fonetyczne wyrazów polskich, kalki, wskrzeszają archaiz
my, stosują neosemantyzmy"). 

Co jednak szczególnie interesujące, uwagi te były przez ankie
towanych niemalże natychmiast łagodzone przez wyjaśnienia do
tyczące kształtowania się języka kaszubskiego i różnic występują
cych na terenie Kaszub („język kaszubski jeszcze się tworzy, więc 
trudno o rzetelny i normatywny przekaz, który wszystkim się spo
doba; każdy może znaleźć tu cechy swojej wypowiedzi, bo mówią 
różnie po kaszubsku; mnie to nie razi, raczej bawi jak popełniają 
błędy, podchodzę do tego z sympatią; nie przeszkadza mi, jak mó
wią, czy to kaszubski z Pucka czy z Kartuz, to mój język, wreszcie 
mogę słyszeć po swojemu również w radio, najważniejsze, że mówią 
po kaszubsku"). Trzeba też zaznaczyć, że tendencja do niwelowania 
uwag krytycznych i pozytywne usposobienie do odbioru komuni
katu przenosiło się na postrzeganie samych produktów („reklamy 
kaszubskie są lepsze; bardziej podobają mi się reklamy kaszubskie, 
szkoda, że jest ich tak mało; chętnie słucham kaszubskich reklam, 
są milsze dla ucha; nie przeszkadzają tak jak w innych stacjach"). 
Warto również zauważyć, że samo zwrócenie uwagi na niewielką 
liczbę reklam bez wątpienia służyło tu ich wyróżnieniu i pozytyw
nemu wartościowaniu wbrew powszechnym opiniom na temat zbyt 
dużej liczby reklam w innych mediach (ankietowani bardzo rzad
ko zwracali uwagę na obiektywne cechy tej sytuacji i rzeczywiste 
potrzeby zleceniodawców, by reklamować produkt w kaszubskiej 
rozgłośni). 

Warte odnotowania jest także, że osoby biorące udział w bada
niu dosyć dobrze pamiętały zasłyszane w radiu reklamy i bez trudu 
przywoływały nazwy produktów16. Na pytanie dotyczące wpływu 
języka kaszubskiego na postrzeganie produktu respondenci odpo
wiadali na ogół zgodnie, określając ten wpływ jako zdecydowanie 
pozytywny. Te cechy wydały się szczególnie wyraziste, również przy 

6 Sytuacja ta jest szczególnie interesująca, albowiem reklama radiowa stanowi jedną 
z bardziej ulotnych form reklamy. Dla przykładu podam, że gdy w 2006 roku ba
dałam zapamiętywalność reklam radiowych wśród studentów Uniwersytetu Gdań
skiego, wówczas jednoznacznie okazało sie, że mają oni problemy z przywołaniem 
konkretnych reklam radiowych i rzadko pamiętają promowane przez nie produkty. 
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wego Renk, formuły powitań i pożegnań przy wjeździe do centrum 
handlowego Auchan). 

Warto też zauważyć, że pozytywne usposobienie odbiorcy do 
przekazu było wynikiem współwystępowania kilku czynników: 
nadawcy (nadawca wydawał się, osobą wiarygodną, znajomą, w ja
kiś sposób bliską i podobną do odbiorcy), sposobu ukształtowania 
przekazu (wykorzystanie odniesień do regionu) i typu medium1 9. 
Czynniki te, określane jako tak zwane sygnały peryferyjne, bez wąt
pienia sprzyjały akceptacji zastosowanych w reklamach działań per
swazyjnych (odbiorcy uznawali te elementy za istotne, co wpływało 
na efektywność komunikacji) i służyły zainteresowaniu. Co jednak 
ważne, nie można jednoznacznie stwierdzić, że czynniki te spowo
dowały niskie zaangażowanie poznawcze odbiorcy, choć niewątpli
wie osłabiły krytycyzm wzglądem przedstawianych treści. Pozytyw
ne emocje nie przesłaniały najczęściej wizerunków reklamowanych 
produktów ani oferty, które to najczęściej wskazywane były bez
błędnie. 

Ciekawym zjawiskiem było pozytywne postrzeganie reklam 
w Radiu Kaszebe przez osoby młode, nieznające języka kaszubskiego 
i nieodczuwające przynależności do Kaszub. Osoby te często wska
zywały na zalety reklam kaszubskich, co uzasadniały chęcią do
brej zabawy, rozwikłania treści komunikatu lub żartobliwym po
dejściem do sprawy. Czynniki te w podobnym stopniu wpłynęły 
na zapamiętanie reklamy, choć charakteryzował je inny pod wzglę
dem emocjonalnym stosunek. 

Z u s a m m e n f a s s u n g 
Die kaschubischsprachige Rundfunkwerbung 

Der Artikel stellt die Eigenartigkeit der kaschubischsprachigen 
Werbung und dereń Empfang im Rundfunk „Kaszebe" dar. Die Ver-
fasserin des Artikels beweist anhand von durchgefiihrten Umfra-
gen, dass - entgegen den Erwartungen - kaschubische Werbungen 
nicht ais Korrununikate mit dominierender Persuasion empfangen 

3 Por. E. Kalecińska-Adamczyk, op. cit., s. 107. 
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werden. Dies mag an der unmittelbaren Verwendung von der ka-
schubischen Sprache u n d von Elementen der lokalen Kultur di-
rekt im Werbungstexten liegen. Die beiden Faktoren - Sprache und 
lokale Kulturelemente - fuhren z u m Aufbau einer symbolischen 
„Gemeinschaft" zwischen Absender und Empfanger, und dadurch 
zur Schwachung der Kritikfahigkeit bei den Rundhinkzuhórern. 
Es ist dabei auch relevant, dass die kaschubischsprachigen Wer
bungen mit viel mehr Zustimmung empfangen werden, ais die pol-
nischsprachigen. Die polnischsprachige Rundfunkwerbung stofit 
auf entschiedene Abneigung der Zuhorer und wird von ihnen we-
niger analytisch ais die regionale Werbung empfangen. Die Erfor-
schung des Werbungsempfangs weist auch eindeutig darauf hin, 
dass die Eigenartigkeit des Mediums den Charakter der persuasi-
ven Kommunikation verandert. 




