Mass-media interesata tot mai mult de studiile de audienta
04.06.2012 / 12 jurnali_ti, reprezentanci ai instituciilor de pres nacionale _i locale, au participat la un curs de instruire
axat pe utilizarea _i valorificarea corect a datelor din studiile de audienc, organizat de Centrul pentru Jurnalism
Independent (CJI) în perioada 31 mai -2 iunie.

Timp de trei zile, expertul Doru Petruci, director al Institutului de Marketing _i Sondaje IMAS-INC Chi_inu, a prezentat
metodologii de cercetare sociologic _i modalitcile privind interpretarea datelor din sondaje _i studii de audienc.
Participanii au fost iniiai în cercetarea sociologic _i tipurile de cercetri media, etapele unui proiect de cercetare _i analiza
gre_elilor frecvente privind prezentarea datelor de audienc în mass-media.
Referindu-se la cercetrile sociologice _i studiile de audienc, Doru Petruci a mencionat c reprezentancii mass-media nu
au cuno_tince suficiente pentru a le încelege _i prezenta corect: &bdquo;Atâta timp cât nu exist cuno_tince despre
metodologia acestor cercetri, se va mencine _i tendinca de manipulare cu astfel de date. Jurnali_tii, în mare parte, nu _tiu
cum s analizeze _i s prezinte adecvat anumite date din sondaje sau studii de audienc _i nici s pun întrebri celor care fac
astfel de studii&rdquo; a mai precizat expertul.
Modalitatea de msurare a audiencei pentru radio, televiziune _i pres a fost un alt subiect ce a trezit interesul participanilor
la curs. &bdquo;Sunt foarte bucuros c am participat la acest training. În calitate de director al unui post de televiziune, tot
ce am aflat pe parcursul acestor trei zile este foarte util pentru mine. Am aflat cum putem inicia _i noi mici proiecte de
cercetare calitativ pentru a cunoa_te preferincele telespectatorilor _i a îmbuntci grila de programe&rdquo; a spus Vitalie
Gaidarji, director al postului TV Gguzia (Compania Public &bdquo;Teleradio-Gguzia&rdquo;).
De asemenea, în cadrul acestui program de instruire, Doru Petruci a analizat studiul nacional de audienc a presei scrise
_i audiovizuale, realizat în martie 2012 de IMAS-INC Chi_inu la comanda CJI, explicând participancilor specificul metodei
de cercetare Day after recall.
Cursul de instruire a fost organizat în cadrul proiectului &ldquo;Dezvoltarea capacitcilor mass media din Republica
Moldova, inclusiv din UTA Gguzia&rdquo;, desf_urat de CJI în perioada ianuarie &ndash;septembrie 2012, cu suscinerea
financiar a Civil Rights Defenders.
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