RECENZIE DE CARTE

Un valoros set de materiale
didactice în sprijinul pregătirii
jurnaliştilor şi viitorilor
specialişti în comunicare
Recent, au apărut la Chişinau un pachet de trei valoroase lucrări cu
conţinut statistic şi caracter didactic:
• STATISTICA ÎN COMUNICARE
• INTERPRETAREA DATELOR STATISTICE ÎN JURNALISM
• GHIDUL DE ÎNŢELEGERE ŞI RELATARE A STATISTICILOR.
RESURSĂ PENTRU JURNALIŞTI ŞI COMUNICATORI
Scopul acestor lucrări este să ofere viitorilor jurnalişti şi specialişti în
comunicare competenţe suplimentare în valorificarea informaţiilor statistice
şi să le permită să utilizeze corect şi în cunoştinţă de cauză datele statistice,
precum şi să le interpreteze într-un mod profesionist, asigurând astfel calitatea
produsului mediatic pus ulterior în circulaţie.
Cele trei apariţii editoriale sunt rodul materializării unui proiect de
cercetare, având conducător pe Conf. univ. dr. Mihail Guzun. Proiectul a fost
sprijinit de către Biroul Naţional de Statistică (BNS) al Republicii Moldova
şi a beneficiat de suportul Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare
(PNUD), în cadrul Proiectului Comun ONU „Consolidarea Sistemului Statistic
Naţional”.
Colectivul de autorii este format din: Ludmila Andronic, Georgeta
Stepanov, Igor Guzun, Ion Pârţachi sub coordonarea conf. dr. Mihail Guzun.
Aceste discipline, nou incluse în curriculum Facultăţii de Jurnalism
şi Comunicare din Universitatea de Stat a Republicii Moldova, contribuie
la formarea unei viziuni sistemice şi multiaspectuale privind funcţiile
instituţiilor mediatice şi rolurile comunicatorilor în exploatarea corectă şi
diseminarea datelor statistice, precum şi privitor la efectele materialelor
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elaborate, care reflectă diverse aspecte prin utilizarea de informaţii
statistice.
Obiectivele principale ale proiectului le-au constituit:
- instruirea studenţilor care urmează studiile la facultăţile de jurnalism
şi ştiinţe ale comunicării, în materie de statistică;
- familiarizarea viitorilor lucrători din mass-media şi serviciilor de
relaţii cu publicul, comunicatorilor în general, cu procedeele de obţinere a
indicatorilor statistici,
- dezvoltarea cunoştinţelor şi formarea abilităţilor necesare în vederea
utilizării datelor statistice, identificarea modalităţilor de punere în valoare a
datelor statistice în textele publicate sau difuzate prin mijloacele electronice,
găsirea soluţiilor de evitare a capcanelor, cu care, după cum ne demonstrează
şi practica ziaristică, se poate confrunta aproape fiecare jurnalist.
Scopul urmărit prin această extensie a planului de pregătire a
viitorilor jurnalişti a fost înlesnirea conlucrării dintre cei care produc datele
statistice şi cei care le utilizează, identificarea modalităţilor de amplificare
a acestei conlucrări, formarea deprinderilor de utilizare a paginii oficiale a
Biroului Naţional de Statistică în procesul de căutare a datelor şi metadatelor,
în apelarea la Banca de Date a BNS.
Bunele practici demonstrează că, pentru a obţine calitate şi credibilitate,
este absolut necesar ca specialistul din domeniul jurnalismului şi al relaţiilor
publice să consulte, să interpreteze corect şi să valorifice datele statistice.
În acest context, autorii subliniază: „Mergând mână în mână, statistica,
comunicarea şi jurnalismul pot genera consecinţe benefice pentru comunitatea
umană. Pot ajuta oamenii să înţeleagă şi să conştientizeze ce se întâmplă în
jurul lor şi să-i implice astfel în activităţile practice. Pot mobiliza autorităţile
să obţină performanţe comparabile cu ţările spre care tindem să ne integrăm.
Sau, pur şi simplu, să-i ajute pe toţi să ştie şi să cunoască mai multe, să se
orienteze mai bine în labirinturile lumii contemporane, să procedeze în mod
conştient, să se dezvolte şi să trăiască o viaţă productivă”
Cursurile sunt adresate studenţilor, precum şi tuturor celor ce lucrează
în acest domeniu, se corelează armonic cu alte module fundamentale şi speciale
din curriculum şi ţin de comunicarea publică.Toate acestea, în ansamblul lor şi
în interdependenţă contribuie la abordarea ştiinţifică şi pragmatică a activităţii
specialiştilor din domeniul jurnalismului profesionist. Disciplinele oferă
studenţilor cunoştinţe teoretice referitoare la măsurarea prin indicatori adecvaţi
procese economice şi sociale şi valorifică concepte precum: „statistică”, „analiză
statistică”, „indicator statistic”, „valoare medie”, precum şi noţiuni-gen: „date
statistice”, „interpretare statistică” „roluri mass-media”, „efecte mass-media”,
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„funcţii mediatice”, „disfuncţii mediatice”, „analiză”, „comparaţie”, „Birou
Naţional de Statistică” etc. prin prisma rolului, importanţei şi specificului lor
în asigurarea calităţii produsului informaţional contemporan. De asemenea,
cursurile acordă atenţie conceptelor-cheie ale comunicării publice: „masiv
informaţional potenţial”, „proces de documentare”, „sursă de informare”,
„informaţie statistică”, „dreptul la informaţie”, „responsabilitate socială”,
„imparţialitate”, „libertate de expresie”, „obiectivitate”, „echidistanţă” etc.
Aceste discipline vor contribui la formarea unor noi competente
viitorilor absolvenţi, precum şi abilităţi în:
- soluţionarea problemelor specifice cu utilizarea statisticilor în contextul
domeniului de formare profesională;
- aplicarea de cunoştinţe teoretice în efectuarea activităţilor aplicative;
- colectarea, interpretarea şi utilizarea datelor statistice relevante din
domeniile investigate;
- aplicarea tehnicilor fundamentale de documentare şi de redactare a
materialelor informative care cuprind date statistice;
- cunoaşterea principiilor de organizare, normelor şi principiilor de
funcţionare a instituţiilor producătoare de date statistice.
Câteva teme, selectiv extrase, din cuprinsul celor două manuale:
- Prezentarea, prelucrarea şi interpretarea datelor statistice sub formă
de serii statistice, prin tabele statistice şi sub forma reprezentărilor grafice;
- Logica şi modalităţile de determinare a mediilor şi de evitare a
capcanelor;
- Indicatorii economici relevanţi pentru descrierea şi interpretarea
economiei naţionale;
- Indicatorii sociali relevanţi pentru descrierea şi interpretarea
aspectelor demografce şi sociale;
- Modalităţi de utilizare a datelor statistice în jurnalism;
- Analiza ştirilor: faptul ziaristic şi informaţia statistică ;scrierea
reportajelor cu utilizarea corectă a statisticilor;
- Surse, tipuri de statistici, modalităţi şi reguli generale de documentare
şi utilizare a datelor statistice în comunicarea publică şi în comunicarea
Corporativă.
Cele două manuale sunt însoţite de un instrument ajutator Ghidul de înţelegere şi relatare a statisticilor. Resursă pentru jurnalişti şi
comunicatori-avind caracter utilitar, plin cu exemple şi cazuistică jurnalistică.
Sunt dezvoltate aspecte precum: limbajul statistic, erorile comune în calcul
şi interpretare, scrierea şi prezentarea cifrelor, ilustrarea statisticilor: de la
grafice la infografice şi videografice.
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Lucrarea se încheie cu prezentarea aspectelor etice ale utilizării
datelor statistice. În viziunea autorilor, problemele etice legate de utilizarea
şi comunicarea datelor statistice presupun respectarea unor principii de bază
precum:
Integritate: care impune, ca jurnaliştii şi comunicatorii, când
utilizează informaţii statistice, să fie oneşti şi să aibă întotdeauna în vedere
interesul public, iar datele să fie corecte.
Competenţă profesionala: presupune cunoaşterea profundă a
realităţii şi reflectarea ei prin cei mai adecvaţi indicatori statistici, precum şi
conştientizarea limitelor profesionale proprii, motiv care impune, când este
cazul, apelul la consultarea avizată a specialiştilor. Ei trebuie să ţină seama
de faptul că articolele şi materialele de PR elaborate au întotdeauna un impact
asupra publicului, fapt ce impune un grad mare de responsabilitate.
Confidenţialitate: Informaţiile confidenţiale nu vor fi divulgate, cu
excepţia cazului în care există permisiunea specifică, acordată de către părţile
vizate, dacă acest fapt urmăreşte interesul public, sau cu excepţia cazului în
care comunicatorul este obligat să facă acest lucru prin lege.
Deci, utilizarea datelor statistice în elaborarea materialelor jurnalistice
impune respectarea strictă a codului deontologic al profesiei de jurnalist comunicator.
Lucrările sunt o apariţie originală şi valoroasă care răspunde unor
specializări din domeniul jurnalism şi al comunicarii, o încercare cu reuşită
deplina de a forma deprinderi de calcul şi interpretare pentru studenti şi
masteranzi care nu au dobândit o pregătire statistică economică aprofundată
prealabilă.
Elementele de succes ale acestei lucrări, aşa cum se poate constata
atât din cuprinsul cărţii, cât şi din conţinutul detaliat, se desprind din ideea
educaţională dominantă, axată pe formarea unei gândiri ştiinţifice statistice şi,
conving prin dorinţa de a conferi vizibilitate caracterului original şi simplităţii
statisticii văzută ca instrument de fundamentare a unor judecăţi asupra unor
procese economice şi sociale.
Un Glosar de termeni încheie lucrarea, sporind şi prin aceasta
caracterul utilitar al primelor două manuale.
Bibliografia, ataşată fiecărei lucrări, detaliată şi la obiect, atestă şi ea,
dacă mai era necesar, că autorii au realizat o temeinica documentare, oferind
celor interesaţi şi posibilitatea studiului mai aprofundat al problematicii
statistice aplicate.
Ilustrările şi cazuistica inserată în lucrări, sunt deosebit de bogate
şi puternic ancorate în realităţile ţării, fapt de natură să consolideze cultura
general economică a viitorilor absolvenţi.
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Dincolo de aprecierea cărţii şi propunerea ei spre difuzare in afara
sferei studenţimii universităţii, se impune a fi făcută şi o invitaţie autorilor de a
continua periplul statistic, cu acelaşi interes şi aplecare, motivare educaţională
şi spirit inovativ.
Prof.dr. emerit Al.Isaic-Maniu
Academia de Studii Economice, Bucureşti
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