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OD REDAKCJI 

Pierwszy numer „Zeszytów Prasoznawczych" otwiera nową serię wy
dawniczą Krakowskiego Ośrodka Badań Prasoznawczych RSW „Prasa". 

Jakie cele pragnie w związku z tym osiągnąć komitet redakcyjny „Ze
szytów"? 

Przede wszystkim pragnęlibyśmy systematycznie publikować wyniki 
prac naukowo-badawczych podejmowanych i wykonywanych przez Ośro
dek. Ponieważ zaś placówka krakowska prowadzi badania z zakresu psy-
cho-socjologii prasy, teorii i praktyki prasy, ekonomiki i techniki wydaw
niczej, historii dziennikarstwa, a ostatnio także zagadnień prawno-praso-
wych — siłą rzeczy właśnie ta tematyka stanowić będzie zasadniczą treść 
„Zeszytów Prasoznawczych". 

Pojmując wiedzę o prasie jako dyscyplinę naukową związaną ściśle 
z praktyką, dokładać będziemy starań, aby materiały publikowane na 
łamach „Zeszytów Prasoznawczych" mogły dopomóc dziennikarzom i wy
dawcom w pogłębianiu teoretycznych podstaw ich zawodu. 

Jak wynika z powyższych ogólnie sformułowanych założeń, „Zeszyty 
Prasoznawcze" stanowią w pewnym sensie kontynuację naszego poprzed
niego wydawnictwa: kwartalnika, ukazującego się pod tytułem „Prasa 
Współczesna i Dawna". Istnieje jednak niewątpliwa i wyraźnie zaznacza
jąca się różnica w koncepcji redakcyjnej obydwu wydawnictw. Ukazujący 
się poprzednio kwartalnik, z natury swojej był bardziej statyczny, po 
prostu nie dawał dostatecznej sposobności do rozwijania żywszych dy
skusji wokół tych zagadnień, które zarówno praktyka, jak i prawidłowo 
pojmowana teoria dziennikarstwa uważają za najważniejsze i najaktual
niejsze. 

Nie trzeba dodawać, że sprostać tym wszystkim zamierzeniom byłoby 
trudno jedynie nam, zespołowi redagującemu „Zeszyty Prasoznawcze". 
Dlatego już w pierwszym numerze nowego wydawnictwa zwracamy się 
z gorącym apelem do przedstawicieli wszystkich środowisk prasoznaw
czych, do ludzi prasy i wydawnictw prasowych, do wszystkich tych, 
którym leży na sercu sprawa dalszego rozwoju naszej prasy i jej teore
tycznych podstaw — by zechcieli łamy tych „Zeszytów" uważać także 
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za swoje i wspomagali je wynikami swoich badań, refleksji i uwag. Kie
rujemy ów apel z tym większym przekonaniem, że przecież „Zeszyty 
Prasoznawcze" stanowić będą obecnie — obok „Prasy Polskiej" — jedyne 
forum, na którym spotykać się mogą systematycznie stanowiska, poglądy 
i rezultaty badawcze polskiego prasoznawstwa. 

Niech nam będzie wolno wyrazić wreszcie nadzieję, że przy tak rozu
mianej ich koncepcji redakcyjnej i jej realizacji, „Zeszyty Prasoznawcze'* 
przyczynią się choć w skromnym stopniu do dalszego rozwoju myśli pra-
soznawczej w Polsce u progu naszego wielkiego jubileuszu: zbliżającej się 
300-ej rocznicy powstania prasy polskiej. 



В О U l P R A W Y 

IRENA TETELOWSKA 

ANALIZA I OCENA TREŚCI DZIENNIKÓW 
(Szkic metodyczny) 

W jaki sposób dokonywać „oceny pism", aby metoda tej 
oceny gwarantowała jak najbardziej obiektywne wyniki. 
Odpowiedzi na to pytanie musiała szukać pracownia teorii 
i praktyki prasy KOBP, przed którą stanęło zadanie dokony
wania tego typu ocen. Autorka — kierownik wspomnianej 
pracowni — szkicuje w poniższej rozprawie metodę przepro
wadzania analizy treści dzienników. Przydatność tej metody 
jest obecnie sprawdzana m. in. w ocenie kilkunastu pism wy

chodzących na Ziemiach Zachodnich. 

WSTĘP 
1. Potrzeba jednolitej i ścisłej metody w badaniach nad prasą. — 2. Przedmiot 

badań. — 3. Cel badań. — 4. Metoda. — 5. Wartościowanie. 

1. Termin: „ocena pisma" powtarza się bardzo często. Równie czę
sto jak termin powtarza się praktyka dokonywania ocen, podejmowana 
przez redakcje, instancje partyjne i sekcje twórcze stowarzyszeń — 
ostatnio zaś, przez wydziały dziennikarskie i instytuty prasoznawcze. 

Praktycy nie posługują się w tej dziedzinie żadną określoną metodą. 
Oceny przedstawiane na zebraniach kolegiów czy zespołów są sumą do
wolnych, subiektywnych sądów o kilku czy kilkunastu (również dowolnie 
wybranych) numerach, potrzebnych najczęściej jako wprowadzenie do 
dyskusji uświadamiającej zespołowi kierunek i cel zamierzeń — rzadziej 
ich skutki. Te są jedynie przewidywane z pozycji twórcy. Ważnym 
czynnikiem wartościowania we wspomnianych ocenach jest kryterium 
ilościowe. Mówi się o tematach, których było „dużo" i których było „za 
mało". Co jednak znaczy owo „dużo" i „za mało", w stosunku do czego 
jest obliczane, nie bardzo da się wytłumaczyć. Są to więc oceny odnie
sione do gustów i przeświadczeń wydawców, dziennikarzy, lub tych, 
»czyim organem jest dana gazeta. W takiej sytuacji decyzje o zmianach 
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polityki redakcyjnej również nie wynikają ze znajomości obiektywnie 
istniejącego stanu rzeczy lecz z przeświadczeń oceniających. 

Z chwilą gdy instancje partyjne, wydawnictwa i redakcje zaczęły 
przekazywać czynność wartościowania prasoznawcom, zadaniem pierw
szoplanowym stało się opracowanie metody ocen — metody sprawdzal
nej, o ile się tylko da obiektywnej, i tak wszechstronnej, by wnioski 
mógł wyciągać redaktor, wydawca, kierownictwo grupy, której organem 
jest pismo, a także dociekający prawidłowości, oraz szukający źródeł 
historyk i socjolog. 

Wkraczając w tak pojętą sferę rozważań nad metodą dokonywania 
ocen należy przede wszystkim określić przedmiot badań, sprecyzować 
ową metodę i ustalić kilka pojęć, a przynajmniej wyjaśnić w pewnym, 
przybliżeniu jak je rozumiem w zastosowaniu do tego rodzaju studiów 
nad prasą *). Mimo bowiem iż terminy te są raczej oczywiste — to sto
sowane do przeróżnych dziedzin i celów mogą nie być jednoznaczne. 

2. Tak więc przedmiotem naszych zainteresowań jest gazeta (czaso
pismo), rozumiana jako pewna c a ł o ś ć w której występują c e c h y 
i s t o t n e i przypadkowe, której elementy uporządkowane są według 
pewnych prawidłowości — gazeta jako wytwór pracy redakcyjno-wy
dawniczej. 

3. Cel badań dokonywanych przy zastosowaniu poniżej wyłożonej 
metody jest dwojaki: w pierwszym rzędzie jest on czysto poznawczy, 
w drugim będzie on miał charakter praktyczny, normatywny, przy czym 
osiągnięcia drugiej fazy są warunkowane wynikami pierwszej. 

Badania mają na celu ukazanie obiektywnie istniejącego stanu rze 
czy — kierunku zainteresowań pisma i ujawniającego się w nim celu 
redakcji, opisanie rodzajów stosowanych środków oraz sposobów po-

x) Metodę analizy i oceny treści dzienników przygotowywałam w oparciu o lite
raturę polską i obcą: T. E. B e r r y , Journalism Today. Philadelphia 1958; J. E l i -
s o n , F. T. G о s s e r, Non-Fiction Magazine Articles, A Content Analysis Study. 
Journalism Quarterly, 1959 Winter, str. 27—34; R. I n g a r d e n , O tłumaczeniach, 
Wroclaw, Ossolineum 1955; J. К a y s e r, Une semaine dans le monde. UNESCO; 
J. K l e i n e r , Studia z zakresu teorii literatury. Lublin 1956; St. O r s i n i - R o s e n -
b e r g, Schemat do badań socjologicznych nad prasą opracowany na podstawie 
Czasu z dn. 1 XII 1892 r. Stron ok. 5 (praca niepublikowana); St. S k w a r c z y ń -
s k a , Wstęp do nauki o literaturze, t. I, W-wa 1954; St. S k w a r c z y ń s k a , Syste
matyka zjawisk rodzajowych twórczego słowa. Sprawozdania PAU, 1946, t. 48, nr 5, 
str. 159—163; С Z n a m i e r o w s k i , Oceny i normy. W-wa 1957, PWN. 

Czerpałam również z wyników badań prowadzonych w KOBP przez red. red. 
J. A d o l f a i I. K r a s i c k i e g o , nad Przekrojem, publicystyką międzynarodową 
w prasie codziennej, oraz nad analizą porównawczą 12 dzienników z okresu jednego 
tygodnia. 

Obecnie metoda ta została zastosowana w badaniach prowadzonych przez sied
mioosobowy zespół nad 14 pismami wychodzącymi na Ziemiach Odzyskanych. Arty
kuł niniejszy przedstawia ją w momencie poprzedzającym badania zasadnicze, które 
mają być jej sprawdzeniem. Z tego więc względu twierdzenia zawarte tutaj mają 
jeszcze charakter hipotez. 
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sługiwania się nimi, a wreszcie określenie typu2) pisma oraz inten
cjonalnych (zamierzonych) jego funkcji3). 

Rozczłonkowanie skomplikowanej całości na elementy jednorodne 
umożliwi praktykom uświadomienie sobie m. in. różnorodności tematycz
nej, różnorodności form i ruchliwości pisma, sposobów propagandowej 
realizacji posunięć partii i rządu, oraz prawidłowości w kształtowaniu 
się oblicza gazety. To samo rozczłonkowanie, dzięki klasyfikacji ma
teriału przygotuje teren dla działalności socjologa (np. badania nad 
funkcją intencjonalną lub modelem społeczno-obyczajowym) jak też 
teoretyka prasy, zajmującego się m. in. typologią gatunków dzienni
karskich.4) 

4. Środki masowej informacji doczekały się (aczkolwiek dopiero wtedy 
gdy stały się potęgą) opracowań historycznych. Wkraczający coraz czę
ściej w sferę ich działania socjologowie, psychologowie i prawnicy pu
blikują pierwsze prace o charakterze teoretycznym. Istnieje jednak sfera, 
której teoretyczne opracowanie pozostaje w tyle — myślę o badaniu 
konkretnego wytworu pracy dziennikarskiej — jego kompleksowej, szcze
gółowej analizie i ocenie. Antonina Kłoskowska, we wstępie rozprawy 
„Modele społeczne i kultura masowa"5), do zainteresowań socjologa 
w dziedzinie badania zjawisk masowej informacji zalicza, prócz samych 
środków masowej informacji (nakłady, cyrkulacja, liczba abonentów 
itp.) oraz procesów oddziaływania przekazywanych treści, również analizę 
treści. Wspomnianą zaś rozprawę zaszeregowuje do owej trzeciej grupy 
zagadnień. Praca ta ma na celu ukazanie (drogą analizy) lansowanego 
modelu społecznego i funkcji przez ten model pełnionych — jest to więc 
analiza, której przedmiotem jest nie sama gazeta (stwierdzenie cech 
istotnych, prawidłowości strukturalnych, określenie typu itp.) lecz ana
liza cząstkowa, zajmująca się tylko pewnym aspektem polityki redak
cyjnej. Autorka zresztą mówi o tym wręcz. 

„Analiza treści" może więc mieć wiele aspektów, a w każdym razie 
wiele celów, różniących się nieraz zasadniczo. Może być dokonywana 
różnymi sposobami i z różnych punktów widzenia. Inaczej będzie anali-

2) Typ — egzemplarz wykazujący istotne cechy charakterystyczne dla danej 
grupy. 

3) Każda gazeta spełnia prawdopodobnie wiele funkcji. Nie przeprowadzając cha
rakterystyki szczegółowej należy sobie uświadomić, że istnieją dwie odrębne ich 
grupy. Funkcje, które zespół redakcyjny niejako nadaje pismu, i funkcje, które 
pismo rzeczywiście spełnia. Badając prasę jako wytwór mamy do czynienia z pierw
szą grupą. Druga wymaga innych metod badawczych i należy do zakresu odbioru 
prasy. Rzeczywiste efekty oddziaływania prasy mogą być sprzeczne z życzeniami i za
mierzeniami zespołu redakcyjnego. 

4) Sądzę, że istnieje w prasoznawstwie sfera zagadnień wymagająca zastosowania 
niemal identycznych metod badawczych jak te, które stosuje teoretyk literatury. Tak 
bowiem jak w literaturze mamy do czynienia z tworzywem językowym, zorganizo
wanym jedynie w kompleksy innego gatunku. 

5) Przegląd Socjologiczny, tom XIII—2, Wrocław 1959, str. 46—71. 
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zował gazetę prawnik, inaczej socjolog, inaczej wreszcie prasoznawca, 
którego działalność, w zasadzie również czysto poznawcza, ma w pierw
szym rzędzie służyć rozwiązywaniu problemów praktycznych: redakcyjno-
wydawniczych, chociaż — jako wiedza osiągnięta przy zastosowaniu 
warsztatu naukowego może służyć wszelkim innym badaniom, przed
siębranym z punktu widzenia innych nauk. 

Omawiana metoda analizy, zgodnie z etymologią terminu, oznacza 
rozkładanie całości na elementy, a jej celem jest poznanie przedmiotu 
złożonego. W wyniku otrzymujemy opis rzeczy, czyli rejestr elementów 
i cech rzeczy. Aby uzyskać dokładny opis jednej rzeczy i uczynić ją 
porównywalną z innymi musimy je rozłożyć na części. Całość (w na
szym wypadku gazeta) jest nieporównywalna. Nawet gdy mówimy po
tocznie: gazeta jest duża, lub mała, mamy na myśli jej format, a więc 
jeden element — w tym wypadku wymiar. 

Wyliczenie części i sposobów ich powiązania pozwala na dotarcie 
»do struktury rzeczy. Zakończeniem zaś pierwszej czynności — analizy — 
jest stworzenie koncepcji teoretycznej badanych czasopism, ukazanie 
rodzaju związków najpierw elementów jednego pisma, potem podob
nych6) pism z sobą. Owe elementy, na które rozczłonkowujemy całość, 
występują w dużych ilościach i mogą być obliczane, a więc mamy prawo 
stwierdzić, że przyjęta metoda jest metodą statystyczną. 

5. Ostatecznym, praktycznym celem naszych czynności jest uzyska
nie sądu, lub sądów, wartościujących — sądów o czyjejś działalności i jej 
wytworze. Sądy te mieszczą się już implicite lub explicite w toku i wy
nikach analizy, która stanowi ważną podstawę dla ocen, lecz nie jest to 
podstawa jedyna. Podstawę właściwą stanowią mierniki (kryteria) war
tości. Analiza daje materiał rzeczowy do oceny, lecz w świetle pewnych 
przyjętych wartości. Należy więc w drugiej części pracy — ocenach, 
ustalić kryteria pozwalające na doszukanie się jakichś wartości, ze 
względu na które oceniana będzie tak cała gazeta, jak i poszczególne 
jej elementy. Ta wartość jest w dużej mierze subiektywna, zrelatywi-
zowana. Jest dla każdego typu gazety inna i można ją ustalać dopiero 
w trakcie przeprowadzanej analizy. 

Jak więc wynika z powyższych rozważań, druga część pracy, ocena, 
jest zadaniem znacznie trudniejszym. Analiza jest jej podstawą i wstę
pem. Całość jaką jest gazeta oceniamy poprzez ewaluację wyodrębnio
nych grup. Tu należy jednak pamiętać, że niektóre kategorie poddajemy 
tej samej czynności, której poprzednio poddaliśmy całą gazetę — anali
zie. Dotyczy to np. gatunków dziennikarskich, których ocena jest nie
możliwa bez formalnej analizy wypowiedzi. 

6) Przez termin „podobne pismo" rozumiem pismo należące do jednego rodzaju, 
np. magazyn, dziennik, tygodnik literacki itp. Porównanie może być przeprowadzane 
jedynie w obrębie grupy, lub grup rodzajowych między sobą. 
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Niewątpliwie ta część badań nie jest wolna od subiektywizmu. Każ
dej wyodrębnionej poprzednio kategorii stawiamy pewne wymagania 
z punktu widzenia praktyki. Trudnością zasadniczą jest zgodzenie się 
na te wymagania, różne dla różnych typów gazet, a także dla różnych 
koncepcji wydawniczych. Zadaniem prasoznawcy będzie więc ustalenie 
takich elementów badanych kategorii, co do których możliwe jest za
chowanie maksimum obiektywizmu. Sądzę, że uda się to uczynić w kilku 
przynajmniej dziedzinach, jak np. przy badaniu: komunikatywności ję
zyka i stylu, wartości artystycznej elementów (np. fotografii, felietonu, 
itp.), logiki argumentacji, konsekwentności ideologicznej, rzetelności infor
macji itp. Ta jednak druga czynność — ocena, wychodzi poza ramy 
niniejszej pracy. Będzie ona przedmiotem rozważań następnego artykułu, 
tu zaś mówię o niej zupełnie marginesowo, o tyle tylko, o ile jest to 
potrzebne do uzasadnienia celu samej analizy jak i scharakteryzowania 
punktu wyjścia, którym jest właśnie ocena 7). Jest to zresztą zagadnienie 
samo w sobie dyskusyjne. Tutaj więc chcę na ten temat powiedzieć tylko 
tyle, ile jest nieodzowne by uniknąć nieporozumień. Otóż badacze i prak
tycy prasy terminem „ocena" posługują się obecnie bardzo często — ma
jąc na myśli zupełnie co innego, lub w najlepszym razie inny aspekt 
zagadnienia. Stąd konieczność rozróżnienia, już teraz, dwóch zasadniczo 
różnych typów ocen i trzeciego, który jest ich syntezą. Pierwszy nazwała
bym oceną wartości gazety, do której dochodzimy poprzez analizę i opis 
elementów prasy jako wytworu działalności dziennikarskiej. Drugi, oceną 
skutków społecznego oddziaływania tego wytworu. Sytuacja, w której 
druga ocena będzie się kłóciła z pierwszą jest całkiem możliwa, i dlatego 
pełną ocenę prasy może dać, jak mi się wydaje, tylko ich wypadkowa. Jak 
-więc wynika z powyższych rozważań, trzeba spełnić wiele różnorodnych 
czynności badawczych aby móc stwierdzić, że została dokonana ocena 
prasy. O wiele więcej niż wykonywano dotychczas obdarzając swą pracę 
właśnie tym mianem. Prócz analizy wytworu i przebadania społecznych 
skutków jego oddziaływania, nie można pominąć podstawowego rozezna
nia demograficznego, orientującego w strukturze ludności, a przynajmniej 
tej jej części która jest aktualnym lub potencjalnym odbiorcą prasy. 

7) Powyższy wstęp wykracza być może poza zasięg pracy, którą poprzedza. Nie 
mogłam tego uniknąć, gdyż praca ta jest w zasadzie pierwszym rozdziałem trzy 
częściowej rozprawki (Roz. I. „Analiza treści dzienników" — Roz. II — „Ocena 
treści dzienników" — Dodatek — „Sposób wydzielenia i próba klasyfikacji gatunków 
dziennikarskich".) — Ze względu na objętość będą one publikowane w Zeszytach 
oddzielnie — wstęp jednak jest wstępem do całości, i jakiekolwiek jego rozczłon-
kowywanie mogłoby wywołać nieporozumienie już w chwili zarysowywania pro
blemu i wprowadzania czytelnika w uzasadnienie celu tego typu prac. Wspomniany 
drugi rozdział pracy „Ocena treści dzienników" ukaże się łącznie z pierwszymi oce
nami prasy Ziem Zachodnich w jednym z następnych n-rów Zeszytów Prasoznaw-
czyćh. 
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Nie można również mówić o pełnej ocenie prasy bez znajomości jej 
dziejów, a co za tym idzie, praw stawania się, następstwa cech, praw 
descendencji przyczynowych, czyli całej dynamiki jej rozwoju. 

OPIS METODY 
1. Jednostka miary. — 2. Wybór odcinka czasu. — 3. Wydzielane elementy. — 

4. Zakończenie. 

1. Przy wydzieleniu elementów wchodzących w skład gazety się
gam do różnych dziedzin nauki. Raz są to kryteria stosowane przez 
teorię literatury, innym razem przez logikę. Każdą klasę jednak wy
dzielam według tych samych zasad, opisuję lub definiuję, dając jedno
cześnie uzasadnienie celu, dla którego wydzielenie to zostało dokonane. 
Bardzo ważna jest tutaj selekcja przeprowadzana przy uzasadnieniu celu 
działania. Jest to jedyny środek zapobiegający wykonywaniu bezcelo
wych prac, z których nie wynika nic lub prawie nic, i które nie pro
wadzą do celu założonego we wstępie. 

Wiemy, że wydzielanych elementów jest wiele i należy je wyrazić 
matematycznie. Chcemy się bowiem dowiedzieć jaki procent całości sta
nowią elementy jednorodne i jak się kształtują proporcje między kla
sami elementów. 

Jednostki miary, którymi w badaniach tego typu można się posługi
wać powinny być — sądzę — dwóch rodzajów. Określa je mierzony 
przedmiot. W pierwszym wypadku, gdy chcemy się dowiedzieć jak po
siadaną płaszczyzną papieru gospodaruje zespół redakcyjny, ile miejsca 
oddaje określonym grupom tematycznym i określonym formom realizu
jącym tę tematykę — najwłaściwszy wydaje się cm2, typowa miara po
wierzchni. Jest wielu zwolenników, szczególnie wśród odbiorców tego 
typu prac: dziennikarzy praktyków, wprowadzenia tutaj miary drukar
skiej. Użycie jej jednak nastręcza wielu dodatkowych trudności. Aby móc 
porównywać między sobą różne gazety stosujące różne układy i różne 
kroje pism, należałoby sprowadzić wszystkie obliczenia do jednego, jakie
goś idealnego układu, złożonego np. w peticie i na peticie. Musielibyśmy 
jednak wówczas wychodzić z innej całości. Jeśli przy użyciu centymetra 
kwadratowego jest nią powierzchnia jednego, przeciętnego numeru pi
sma — przy miarze drukarskiej musiałaby to być ilość materiału obli
czona w peticie i zamieszczona w badanym okresie, gdyż tekst złożony 
w nonparelu i colonelu przeliczony do petitu rozsadzi kolumnę, którą 
uznaliśmy za typową dla składu petitowego. Dalszą trudność nastręcza 
sposób wyrażenia miejsca zajętego przez materiał ilustracyjny, który dla 
dokonywania porównań należałoby wyrazić w peticie — nie w kwadra
tach. Na odbiorcę bardziej zresztą od ilości wierszy petitu zdaje się oddzia-



ANALIZA I OCENA TREŚCI DZIENNIKÓW 13 

ływać ilość i jakość miejsca poświęcona tematowi. Neues Deutschland np. 
z dnia 15. II. 60. sedno przemówienia Chruszczowa o rozbrojeniu, 100 peti
towy może tekst, zamieściły w składzie ręcznym, zajmując nim połowę 
pierwszej kolumny. Zanotowanie, że w Neues Deutschland 100 petitów 
zajęło przemówienie Chruszczowa o rozbrojeniu jest nieprawdziwe. Można 
uczynić inaczej: powiedzieć, że zajęło ono tyle petitów, ile realnie może 
się zmieścić w określonej płaszczyźnie kolumny, lecz wówczas nie operu
jemy już petitem jako miarą tekstu, lecz petitem „idealnym", mierzącym 
powierzchnię, użytym wymiennie z centymetrem kwadratowym. Jest jakąś 
częścią centymetra kwadratowego, tyle, że bardziej skomplikowaną. W ta
kim ujęciu jest obojętne, czy będziemy operować centymetrem kwadra
towym, czy tym właśnie „idealnym" petitem; stosunek danego miejsca do 
całości, jeśli dobrze obliczony, musi być taki sam. W ostatecznych wyni
kach jednak będziemy operować liczbami względnymi, wyrażającymi 
część powierzchni zajętej przez wyodrębniony element, a więc unikniemy 
śmiesznych dla druku centymetrów kwadratowych. 

Tekst gazetowy wymaga jeszcze zastosowania innej miary, a to wów
czas, gdy chcemy uzyskać odpowiedź na pytanie jak długie artykuły za
mieszcza dana gazeta. Amerykanie8) w takim wypadku stosują miarę 
słów. Tworzą pięć klas, określając je w sposób następujący: 

1) — 1500 słów 
2) 1500—2500 „ 
3) 2500—3500 „ 
4) 3500—4500 „ 
5) 4500 — 

Tutaj jednak — sądzę — można stosować wymiennie miarę ilości słów 
i petitu, tym więcej, że zachodzi tu pewna prawidłowość: w 15 wierszach 
petitowego układu (o szerokości 10 cic.) jest prawie zawsze 50 słów. 

2. Zagadnienie wyboru odcinka czasu, w którym mamy przeprowadzić 
badania nastręcza niemało trudności. Innymi względami będziemy się 
kierować mając do czynienia z tygodnikiem, innymi, gdy przedmiotem 
naszych zainteresowań jest dziennik. Obecnie zajmuję się tylko dzienni
kami. Opis dotyczy współczesności, automatycznie więc eliminujemy prze
szłość i zastanawiamy się nad okresem rocznym. 

Jaki więc czas można spokojnie nazwać reprezentatywnym dla dzien
nika? 

Wypowiadam się za dużą stosunkowo próbką i uważam, że błędne jest 
badanie co drugiego numeru pisma. Pełnym cyklem dla gazety jest ty
dzień. Inaczej niewątpliwie wygląda — powiedzmy w gazecie partyjnej — 

8) J. E l l i s o n , F. F. G o s s e г, Non-fiction magazine articles — a content ana
lysis study. Journalism Quarterly, 1959 Winter, str. 27—34. 
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poniedziałek, inaczej środa czy piątek, a już zgoła inaczej sobota—nie
dziela. Gazeta może poza tym realizować swój program w sposób ciągły — 
wyrywanie zaś numerów da nam materiał o charakterze zdarzeń, nie zaś 
procesów. 

Następne pytanie, które należałoby zadać dotyczy wyboru tygodnia 
z miesiąca. Wydaje się konieczne by był to tydzień zmienny. Raz pierw
szy tydzień miesiąca, raz jeden ze środkowych, raz ostatni. Wiemy bo
wiem doskonale z praktyki, że każdy koniec miesiąca związany z gwał
townym wykonywaniem obowiązków zarzuca sekretariat materiałem — 
podczas gdy już od 5—8 następnego miesiąca (tzn. gdy zapas maleje) 
łata się serwisem agencyjnym, lub przepuszcza artykuły słabsze. Koniec 
miesiąca i kwartału charakteryzuje również zmniejszenie ilości artykułów 
z zewnątrz, gdyż kurczy się fundusz wierszówkowy. 

Przy wyborze miesiąca należy sobie uświadomić, że pory roku po
winny zmieniać i zmieniają obraz gazety. Okres jesienno-zimowy sprzyja 
czytaniu i pozwala na zwiększenie dawki tematyki poważniejszej, nauko
wej. W okresie wiosenno-letnim, gdy większą część dnia spędza się na 
dworze i gdy doskwiera upał, czytelnik odrzuci na pewno ciężkie, wielo
stronicowe artykuły. Jak redakcja reaguje na te okresy, i czy je sobie 
dobrze uświadamia — przekonamy się wówczas, gdy wybierając miesiące 
uwzględnimy pory roku. 

W badaniach przeprowadzanych za granicą utarło się wybieranie tzw. 
miesiąca przeciętnego. Proponowałabym wybór mieszany. Zdarzają się sy
tuacje, w których zupełnie nawet niezła gazeta w okresie przeciętnym nie 
radzi sobie z najmniejszą akcją, czy jakimkolwiek innym zakłóceniem, 
spokoju. Operatywność, pomysłowość, ujawnia się bowiem właśnie w okre
sach trudniejszych, lub nudniejszych, a jednak uroczystych. Wybieramy 
więc po 2 tygodnie w 4 okresach, co daje 2 miesiące (na 12) i 52 numery 
(na 312): 

1) wiosenno-letni . ^ 2 tyg. 1 i 4 tydz. mieś. przeciętny 2) jesienno-zimowy 2 tyg. 2 i 3 tydz. mieś. 

3) wiosenno-letni , . , 2 tyg. 1 i 3 tydz. mieś. . . . . . ârtcia, wydarz. _ л . . .. 4) jesienno-zimowy 2 tyg. 2 i 4 tydz. mieś. 

Pozostają jeszcze do omówienia numery niedzielne — zagadnienie 
szczególnie istotne dla pism partyjnych. Uważam, że owe niedziele wy
raźnie różnią się od tygodnia przede wszystkim tym, że przechwytują 
najlepsze materiały z 5-dniowego cyklu, a więc wliczenie ich do proporcji 
tematycznej tygodnia mąciłoby obraz, czyniąc go korzystniejszym. Fakt 
ten uwydatnia się również i w nakładach — jeśli więc analiza tego typu 
ma być przydatna dla redakcji należy takie prawidłowości ująć. Konklu-
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dując sądzę, że z badanego tygodnia należałoby wyłączyć wydania nie
dzielne. Uzyskamy dzięki temu 3 fazy danych końcowych: dla tygodnia 
bez wydania niedzielnego, dla tygodnia z wydaniem niedzielnym, i dla 
samego wydania niedzielnego. 

3. Przystępując do wydzielania elementów z całości gazety w pierw-* 
szym rzędzie wyodrębniamy: 

A. tekst 
B. tytuły 
C. ilustracje. 
Wszystkie trzy wydzielone elementy są traktowane dwojako: raz od

dzielnie doprowadzone do obliczeń końcowych, obrazujących ilość kolumn 
tekstu, tytułów i ilustracji, drugi raz przy wyodrębnianiu tematycznym, 
ilustracje zostają wliczone do odnośnej grupy tematycznej — tekst i tytuł 
zaś jest traktowany łącznie we wszystkich dalszych operacjach. 

Ostateczna liczba obrazująca procent zajmowanej przez daną kategorię; 
powierzchni powinna być zestawiona z ilością pozycji, których sumę sta
nowi. Należy więc dodać ilość pozycji zamieszczonych w badanym okresie, 
ilość pozycji przypadających na 1 numer i ilość pozycji przypadających 
na poszczególne kategorie. 

Dzięki pierwszemu podziałowi uzyskujemy podstawowe klasy, nie
zbędne do charakterystyki pisma. Przechodzę do omówienia każdej 
z trzech wydzielonych grup. Dalszemu podziałowi podlega tekst. 

Podział tekstu ze wzglądu na jego charakter: 
A. tekst krytyczno-polemiczny 
B. inny. 
Wyodrębnienie to ma na celu ukazanie charakteru poszczególnej wy

powiedzi dziennikarskiej, a przez to, ogólnego stanowiska autora i re
dakcji. Może to być stanowisko apologetyczne, krytyczne, polemiczne itp. 
Wyodrębnienie to jest konieczne we wszystkich kategoriach tematycznych. 

Podział tekstu ze względu na autorstwo: 
A. wypowiedź prasowa dziennikarska 
B. wypowiedź prasowa niedziennikarska 
C. wypowiedź prasowa łączna (wywiad). 
Widzę potrzebę dokonania takiego podziału, gdyż nie można poddawać 

ocenie na równi z materiałami dziennikarskimi przemówień działaczy po
litycznych i mężów stanu. Nie można też stwierdzać, że redakcje podej
mują jakąś problematykę, jeśli występuje ona jedynie w takim właśnie 
przemówieniu. Procent danego tematu wówczas zwiększy się, lecz równo
cześnie możemy obserwować całkowite pomijanie tych spraw przez re
dakcję w formie prostszej, a więc znacznie lepiej przyswajalnej. 
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Obecnie przystępuję do omówienia, bądź dalszego podziału powyżej 
wyodrębnionych trzech elementów. 

Charakterystyka wypowiedzi prasowej dziennikarskiej ze względu na formę 
(gatunki dziennikarskie) 

Sposób w jaki dotychczas wydziela się spośród pisarstwa dziennikar
skiego gatunki jest sposobem intuicyjnym. Można więc przyjęte terminy 
uznać za należące całkowicie do języka potocznego, a jako takie, niewy
starczające w ścisłych bądź co bądź badaniach analitycznych. Jak bowiem 
wspomniałam już na wstępie, wydzielane elementy muszą być jedno
znaczne dla wszystkich, należy więc dopracować się definicji owych ga
tunków tak, by wartość semantyczną słów języka potocznego uczynić choć 
trochę mniej wieloznaczną. W tym celu należy przyjąć jakieś zasady wy
dzielania gatunków z całości pisarstwa dziennikarskiego i dokładnie je 
scharakteryzować. 

Sięgam tutaj do metod, którymi posługują się teoretycy literatury. 
Upoważnia mnie do tego fakt bezsporny, a mianowicie to, że tak literat 
jak i dziennikarz działają w tym samym materiale, dysponują tym samym 
tworzywem, którym jest język. Językowi zaś właściwe są te same funkcje 
bez względu na to gdzie zostanie zastosowany — do literatury, dzienni
karstwa, mowy sejmowej, teatru, czy potocznej rozmowy, której elementy 
mogą być uznane jako prarodzaj wszystkich następnych, bardziej skom
plikowanych rodzajów. Owe funkcje przyjmuję jako zasadnicze kryterium 
wyodrębnienia podstawowych gatunków dziennikarskich — formę podaw-
czą zaś jako podstawowy element opisu 9). Uważam, że każdy z tradycyj
nych gatunków dziennikarskich spełnia jedną z funkcji lub jednej z nich 
jest szczególnie podporządkowany. Ponieważ jednak twórczość dzienni
karska jest żywa, stale rozwijająca się, widzę konieczność wprowadzenia 
rubryki: „inne". Nowe formy bowiem mogą się tworzyć i tworzą się, tak 
z pewnych połączeń starych form, jak i z zapożyczeń z literatury a nawet 
można mówić o powstawaniu form zupełnie nowych. Zawsze jednak przyj
mują one i spełniają jedną z możliwych funkcji języka. 

W dalszym ciągu pracy spodziewam się, że wyodrębnione w ten spo
sób funkcje spełniane przez poszczególne gatunki dziennikarskie pozwolą 
na określenie intencjonalnej funkcji gazety (p. „Wstęp") a co za tym idzie 
określenie dominacji jednej z pięciu wyodrębnianych w literaturze funkcji 
języka, które — uważam — działająca w językowym tworzywie prasa 
po prostu przejmuje. Charakterystyka proponowana prezentuje się na
stępująco: 

9) Wyłożenie sposobu wyodrębniania gatunków dziennikarskich zajęłoby tutaj 
zbyt wiele miejsca i rozbiło tok rozważań niniejszej pracy — z konieczności więc 
sprawy te pomijam. Są one zresztą tematem innego artykułu, o którym wspomina
łam poprzednio. 
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A. informacja 
a) czysta 10) 
b) zbeletryzowana 
c) skomentowana 

B. wykład11) 
С publicystyka 
D. reportaż 
E. felieton. 
F. inne 

Podział wypowiedzi prasowej dziennikarskiej ze względu na miejsce jej 
pochodzenia: 

A. wypowiedź redakcyjna (pisana przez zespół stały) 
B. wypowiedź pozaredakcyjna (pisana przez dziennikarzy z poza re

dakcji, korespondentów, współpracowników itp.) 
C. wypowiedzi agencyjne. 

Charakterystyka wypowiedzi prasowej niedziennikarskiej: 

A. literatura 
a) nowele i opowiadania 
b) odcinek powieściowy 
c) satyra i humor 
d) liryka 

B. przemówienia mężów stanu, aktywistów, naukowców itp. 
C. materiały aktywu pozaredakcyjnego społecznego, partyjnego 
D. listy czytelników 
E. ogłoszenia, reklamy, nekrologi 
F. komunikaty 
G. rozrywki umysłowe 
H. inne. 

Wydzielony materiał jest jednak dalej niejednolity. Cztery pierwsze 
punkty podlegają włączeniu do poszczególnych kategorii tematycznych. 
Pozostałe, po obliczeniu procentowym nie będą już dalej klasyfikowane. 

10) Przez informację czystą rozumiem taką, której komentarz odautorski jest 
najkrótszy. Uważam, że pewne „nastawienie" wynikające z ustawienia faktów należy 
odróżnić od komentowania przy pomocy dodatkowych argumentów i dodatkowych 
ocen. To ostatnie bowiem wyraźnie przesuwa gatunek do innej grupy — tak więc 
<iwie następne kategorie traktuję jako wypowiedzi graniczne. 

n) Przez w y k ł a d rozumiem artykuł naukowy lub popularyzatorski, potocznie 
niesłusznie zaliczany do publicystyki. Jego cechą charakterystyczną jest nie wyra
żenie opinii, lecz obiektywna ekspozycja zagadnienia. 

2 — Zeszyty Prasoznawcze 
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Po wyczerpaniu opisu wypowiedzi prasowej dziennikarskiej i nie-
dziennikarskiej pozostaje chwilę zatrzymać się przy trzecim punkcie po
działu tekstu, a mianowicie wypowiedzi łącznej. Jest nią wywiad. Spełnia 
on wszelkie funkcje, które są podstawą wydzielenia gatunku. Może to być 
raz wywiad informujący, raz może on mieć charakter publicystyczny. Jest 
więc niejednolity i dwu-autorski. Wydzielam go więc ze względu na 
autorstwo, przy omówieniu zaś charakteryzuję jego konstrukcję. 

Wyczerpawszy pierwszy punkt podstawowego, trój członowego po
działu, przechodzę do charakterystyki tytułu 12). 

Charakterystyka tytułu ze względu na sposób łamania: 

A. tytuły jedno- i dwuszpaltowe 
B. tytuły trzy- i więcej szpaltowe 
С tytuły flagowe (cała kolumna) 
D. inne. 

Charakterystyka tytułu ze względu na sposób formułowania treści 
i sposób łamania: 

A. tytuły 1 i 2-wierszowe (jednozdaniowe) 
B. tytuły wielowierszowe (jednozdaniowe) 
C. tytuły wielowierszowe (wielozdaniowe) 
D. inne. 
Czytelność tytułu, wynikająca ze sposobu łamania (światło, rozstawie

nie liter, wielkość, rodzaj i ciężar pisma) i formułowanie treści, oraz wy
dobycie funkcji tytułu (streszczenie tekstu, ocena ważności wypowiedzi,, 
i zyskiwanie atrakcyjności) należą do sfery ocen. 

Pozostaje do omówienia trzeci punkt podstawowego trój członowego 
podziału — ilustracja. 

Podział ilustracji ze względu na stopień atrakcyjności (siłę oddziaływania): 

A. ilustracje konwencjonalne, statyczne 
B. ilustracje atrakcyjne, artystyczne, dynamiczne. 

Charakterystyka ilustracji ze względu na autorstwo: 

A. fotografie własne redakcji 
B. fotografie agencyjne. 

12) Przyjęta tutaj charakterystyka wydaje się słuszna dla pism małoformatowych, 
dla których była przygotowywana. Dla innych można tworzyć kategorie dowolnie, 
utrzymując jedynie te same zasady. 
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Podział ilustracji ze względu na stopień związania z tekstem: 

A. ilustracje związane z artykułem 
B. ilustracje poza artykułem 
C. fotoreportaż. 

Charakterystyka ilustracji ze względu na wielkość: 

A. 1 i 2-szpaltowe 
B. 3 i więcej-szpaltowe 
C. inne 

Podział materiału ilustracyjnego ze względu na gatunek: 

A. fotografia 
B. grafika i reprodukcja dzieł sztuki. 
Po wyszczególnieniu i omówieniu całego podstawowego trój członowego 

podziału (tekst, tytuł, ilustracja) przechodzę do charakterystyki całości ga
zety. Przedmiotem moich czynności będą tutaj nie sztucznie oddzielone 
3 elementy, lecz samoistne całości — tekst z tytułem, ilustracja z pod
pisem i tytułem. 

Charakterystyka całości gazety przy zastosowaniu kryterium 
geograficznego: 

A. materiały krajowe 
a) ogólne 
b) lokalne (idzie o ujęcie stopnia zainteresowania własnym regio
nem) 

B. materiały zagraniczne 
a) wschód (kraje socjalistyczne) 
b) zachód (kraje kapitalistyczne) 

C. materiały międzynarodowe (dotyczące zjawisk światowych, gdy 
udział biorą obie strony i określenie geograficzne jest nieważne). 

Charakterystyka całości gazety ze względu na tematykę: 

Po raz pierwszy w pracach tego typu występuję z propozycją podziału 
tak drobiazgowego. Dotychczas stosowano podział składający się najwyżej 
z 10—14 elementów, łącząc np. zagadnienia polityczne ze społecznymi. 
Polityka, tak w nauce jak i w praktyce ma inne pole działania od nauki 
i praktyki społecznej. W gazecie inny krąg czytelników zgrupuje kategoria 
pierwsza, inny druga. W podobny sposób można rozważać dalsze stoso-

2* 
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gicznie nazwisk a pomijanie innych, ze sposobu dokonywania selekcji 
informacyjnego serwisu agencyjnego, ze sposobu pisania — wnioskujemy 
o polityce redakcyjnej oraz o poziomie zawodowym i intelektualnym ze
społu. 

c) Wiadomości, których nie znajdujemy w tekście. Należą tu m. in. 
takie zagadnienia jak: liczebność i płynność zespołu, wpływ redaktora 
naczelnego i kolegium na pismo, środowisko prasowe, itp. 

Tak więc materiał do oceny gazety jako wytworu pracy dziennikar
skiej pochodzi z dwóch źródeł: samego jej tekstu i informacji zespołu 
redakcyjnego. Gdy podstawowa czynność została dokonana wkraczamy 
w drugi etap prac — wartościowanie. 

Taka jest metoda badania treści dzienników, gdy celem jest naukowe 
poznanie istoty wytworu pracy dziennikarza. Mimo wyodrębnienia wielu 
kategorii już w chwili poczynienia teoretycznych założeń, być może, iż 
w czasie weryfikacji zaprezentowanej metody trzeba będzie tworzyć do
datkowe podziały. Ideałem zaś byłby moment, w którym przy pomocy 
mózgu elektronowego moglibyśmy dokonywać licznych, pozornie nawet 
alogicznych korelacji. 

Redakcje natomiast dla celów praktycznych mogą wykorzystywać od
dzielnie każdy z wyodrębnionych elementów, zależnie od postawionego 
na wstępie badań pytania. Same gatunki dziennikarskie gdy będzie szło 
o różnorodność formalną, proporcje materiałów własnych i agencyjnych 
w odpowiedzi na pytanie o samodzielność zespołu, lub jeden dział tema
tyczny (sex, ideologię, politykę — przeciwstawiając mu pozostałą całość) 
w odpowiedzi na pytanie o sposób opracowywania jednej dziedziny. 

Badania tego typu są kontynuacją idei badawczych, które powtarzają 
się ostatnio często tak w Europie jak i w Ameryce. W Polsce również od 
dawna podejmowano, co prawda bez publikacji, podobne badania nie wy
pracowując jednak jednolitego systemu. Wspólne dla wszystkich tych 
prac są dwa elementy metody: pomiary powierzchni gazety zajmowanej 
przez jakiś typ wypowiedzi oraz operacje statystyczne. Różni je koncepcja 
proponowanych podziałów, sposób ich dokonywania i cel. 

W niniejszej pracy postawiłam sobie za cel poznanie istoty wytworu 
pracy dziennikarza (co ma w przyszłości służyć jako podstawa opraco
wania typologii prasy, oraz studiów bardziej szczegółowych) przy pomocy 
precyzyjnego wydzielania elementów. Praca spełni swe zadanie jeśli za
dość uczyni tym celom. 
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CZY MIESZKAŃCY ZIEM GÓRSKICH 
CHCĄ CZYTAĆ PRASĘ REGIONALNĄ 

(Sprawozdanie z badań) 

W związku z koncepcją wydawania dla terenów górskich 
Polski południowej pisma regionalnego, KOBP rozesłał an
kietę, celem zebrania opinii na ten temat wśród przyszłych 
odbiorców pisma. Uzyskano 6.769 wypowiedzi. Należy pod
kreślić, że jest to pierwsza tego typu próba mająca na celu 
uprzednie, przed wydaniem nowego tytułu, zbadanie jaka 
jest opinia potencjalnych odbiorców nowego pisma. Wyniki 
ankiety mogą być interesujące także ze względu na ujawnie
nie w niej pośrednio postulatów czytelników pod adresem 

prasy, głównie terenowej. 

I. W s t ę p . — Wprowadzenie w problematykę. — Cel badań. — Przedmiot badań. — 
Metoda i organizacja. — Krótka ocena materiału. 

II. C h a r a k t e r y s t y k a u c z e s t n i k ó w a n k i e t y . — Miejsce zamieszkania. 
Płeć. — Wiek. — Wykształcenie. — Zajęcia. — Czasokres zamieszkania. 

III. Z w o l e n n i c y p i s m a r e g i o n a l n e g o . — Krótka charakterystyka odpo
wiedzi. — Struktura zwolenników pisma. 

IV. P r z y s z l i n a b y w c y p i s m a r e g i o n a l n e g o . — Charakterystyka odpo
wiedzi. — Struktura przyszłych nabywców. 

V. P r z y s z l i c z y t e l n i c y p i s m a , m i e s z k a j ą c y p o z a t e r e n e m z i e m 
g ó r s k i c h . — Czytelnicy mieszkający w Polsce. — Mieszkający za granicą. 

WSTĘP 

Wiosną ubiegłego roku aktywiści społeczni i kulturalni związani z Klu-
Ъет Ziemi Sądeckiej wystąpili z inicjatywą wydawania pisma regional
nego dla terenów górskich Polski południowej. Chcąc zorientować się czy 
istnieje społeczne zapotrzebowanie na takie pismo, Zarząd Główny RSW 
„Prasa" oraz Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotni
czej w Krakowie zlecił Krakowskiemu Ośrodkowi Badań Prasoznawczych 
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przeprowadzenie badań, które dałyby odpowiedź na pytanie, czy istnieje 
społeczne zapotrzebowanie na pismo tego rodzaju. 

Artykuł niniejszy omawia niektóre wyniki tych badań *). 
Pojęcie prasy regionalnej nie zostało nigdzie wyczerpująco sformuło

wane. Najogólniej mówiąc, jest to prasa przeznaczona dla mieszkańców 
pewnego obszaru, wykazującego podobieństwa, różnego zaś od innych t e 
renów. Będzie to przykładowo prasa, adresowana do mieszkańców podob
nych pod względem geograficznym, gospodarczym, kulturalnym terenów, 
nie ujętych zazwyczaj w jednolite ramy administracyjne. 

Po wojnie pisma regionalne powoływano do życia, w większości w y 
padków w związku z potrzebą chwili (wybory do rad narodowych w 1954 
roku, popularyzacja uchwał VIII i IX Plenum КС PZPR). Żywot ich był 
zazwyczaj krótkotrwały. 

Przemiany jakie zaszły w tzw. Polsce powiatowej, zmiany polegające 
na wzroście aktywności gospodarczej i kulturalnej tych terenów, po
ciągnęły za sobą pewne przeobrażenia w zainteresowaniach ich mieszkań
ców. Ciekawe jest zatem jak obecnie przedstawia się zapotrzebowanie na 
prasę poświęconą tematyce regionalnej. Kto chce czytać taką prasę i k to 
ją będzie kupować? 

Przebadanie jak przedstawia się społeczne zapotrzebowanie na prasę, 
która obecnie się nie ukazuje, a pamięć której uległa już pewnemu za
tarciu, jest rzeczą trudną. Badania takie wymagają dokładnego doboru 
metody, oraz długich i skomplikowanych badań indywidualnych. Badania 
nasze musiały być z przyczyn potrzeb wydawcy zakończone w czasie 
możliwie krótkim, a nadto obejmować dużą ilość mieszkańców górskich 
terenów. 

Terenem górskim, na który pismo regionalne miałoby być rozprowa
dzane, jest obszar wchodzący administracyjnie w skład województw: ka
towickiego, krakowskiego i rzeszowskiego, rozciągnięty od Cieszyna po 
Bieszczady, obszar Beskidów, Gorców, Podhala i Tatr. Teren ten mimo 
istnienia pewnych różnic lokalnych, jest dość podobny pod względem 
geograficznym, gospodarczym i kulturalnym. Mieszkańców łączą wspólne 
problemy: nieurodzajna gleba, gospodarka hodowlano-rolnicza, niebezpie
czeństwo nieuregulowanych rzek górskich, słaby rozwój przemysłu, który 
powodował stałe ruchy migracyjne mieszkańców w poszukiwaniu pracy. 

*) Krakowski Ośrodek Badań Prasoznawczych wyraża tą drogą podziękowanie 
pracownikom urzędów pocztowych i punktów kolportażu Przedsiębiorstwa Upow
szechnienia Prasy i Książki „Ruch", jak również nauczycielom szkół z terenu po
wiatów: limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, suskiego i żywieckiego, za 
pomoc w organizacji badań. 

Autor ze swej strony dziękuje magistrowi Władysławowi Kobylańskiemu 
za życzliwą pomoc i opiekę nad badaniami, oraz magistrowi Władysławowi К w a-
śniewiczowi za cenne wskazówki przy opracowaniu niniejszego artykułu. 
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Pbecnie rozwija się tam silnie turystyka, będąca coraz częściej poważnym 
źródłem zarobku mieszkańców. 

Do badań naszych wybraliśmy teren pięciu górskich powiatów woje
wództwa krakowskiego: limanowski, nowosądecki, nowotarski, suski i ży
wiecki. Są to powiaty o silnych tradycjach prasy regionalnej, nadto obej
mują one dość różne od siebie, gdy chodzi o zajęcia mieszkańców i ich 
zainteresowania, tereny górskie. 

A oto kilka danych dotyczących wybranych powiatów: 
P o w i a t l i m a n o w s k i : obszar — 952 km2, ludność: 93.460, powiat 

wiejski (tylko 9,9°/o osób mieszka w mieście), rolniczy (81,6% w rolnic
twie zatrudnionych), jeden z uboższych i mało kulturalnie zaktywizowa
nych powiatów województwa. Ruch turystyczny: 15.000 osób rocznie *). 

P o w i a t n o w o s ą d e c k i (łącznie z wyodrębnionym na prawach 
powiatu miastem, Nowy Sącz): obszar — 1574 km2, ludność: 178.910, duży 
udział ludności miejskiej (32,5% ogółu), 77% pracujących zatrudnionych 
w rolnictwie, pod względem demograficznym charakteryzuje się bardzo 
młodą strukturą wieku (45% mieszkańców poniżej 18-tu lat); kulturalnie 
aktywny. Ruch turystyczny: 90.000 osób rocznie. Obecnie teren tego po
wiatu jest przedmiotem akcji aktywizacji gospodarczej, zwanej „ekspery
mentem sądeckim". 

P o w i a t n o w o t a r s k i (łącznie z wyodrębnionym na prawach po
wiatu Zakopanem): obszar — 1894 km2, ludność: 164.970 osób, duży udział 
ludności miejskiej (34,5%), w rolnictwie zatrudnionych jest 74,9% pracu
jących. Powiat kulturalnie aktywny. Ruch turystyczny około 300.000 osób 
rocznie, z czego 220.000 przypada na teren Parku Tatrzańskiego. 

P o w i a t s u s k i : obszar — 719 km-, ludność: 74.710 osób; powiat 
utworzony niedawno z terenów powiatu myślenickiego, wadowickiego 
i żywieckiego; mieszkańcy miast stanowią 19,2% mieszkańców, 77,2% 
pracujących zatrudnionych jest w rolnictwie. Ruch turystyczny: 19.000 
osób rocznie. 

P o w i a t ż y w i e c k i : obszar — 1107 km2, ludność: 133.570, w tym 
ludność miejska 15,8%. W rolnictwie zatrudnionych jest 54,8% pracują
cych. Duża ilość ludności znajduje zatrudnienie w zakładach przemysło
wych województwa katowickiego (głównie Bielsko-Biała). Ruch tu ry 
styczny: ok. 20.000 osób rocznie. 

M e t o d a . Za najwłaściwszą w tych badaniach uznaliśmy metodę ple
biscytową. Nie dostarczy nam ona co prawda pełnej odpowiedzi na pyta
nie czy potrzebne jest pismo regionalne, o fakcie tym bowiem możemy 

*) Dane dotyczące ludności według niepublikowanej pracy zbiorowej pod kie
runkiem Wandy C z a r k o w s k i e j : Struktura demograficzna województwa kra
kowskiego 1958/9. 
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wnioskować jedynie z ilości osób wyrażających zapotrzebowanie na te
matykę regionalną. Samo zapotrzebowanie też nie jest wystarczającym 
argumentem, że pismo takie powinno wychodzić. Świadczy to bowiem 
jedynie o istnieniu potrzeby bez określenia sposobu jej zaspokajania. Za
stosowana metoda pozwoli nam znaleźć odpowiedź na pytania: czy istnieje 
zapotrzebowanie na tematykę regionalną, kto zapotrzebowanie zgłasza, 
oraz czy wydawca może na wypadek wydawania pisma liczyć na nabywcę 
wśród mieszkańców wskazanego terenu, oraz kim będzie ten nabywca. 
W badaniach posłużono się 10-cio pytaniową ankietą 2). 

O r g a n i z a c j a b a d a ń . Rozpoczęto od powiadomienia mieszkań
ców komunikatami w prasie o akcji ankietowej. W dniach 23 i 24 wrze
śnia 1959 wyekspediowano na teren 5 powiatów 120.000 egzemplarzy 
ankiety. Z tego po 50 egzemplarzy otrzymały wszystkie kioski „Ruchu" 
tego terenu, również po 50 przesłano na adres mniejszych urzędów pocz
towych na ziemiach górskich, zaś do siedmiu większych urzędów poczto
wych wysłano po 100 egzemplarzy. Po ankiety te zgłaszać się miały za
interesowane osoby, powiadomione o badaniach podczas akcji propagan
dowej. W sumie do urzędów pocztowych wysłano 8950 ankiet, a do 
kiosków — 6150. Pozostałe 114.900 ankiet wysłano do wszystkich szkół 
tego terenu w ilości równej liczbie uczniów i nauczycieli każdej szkoły. 
Ankiety te mieli nauczyciele rozdawać uczniom, a ci z kolei dać rodzicom 
do wypełnienia. 

120.000 egzemplarzy w przeliczeniu na liczbę mieszkańców tego terenu 
daje średnio jedną ankietę na 5,4 mieszkańców, jeżeli zaś wyeliminować 
osoby, które nie osiągnęły jeszcze lat 16-tu, średnia ta wyniesie — jedna 
ankieta na 3,4 mieszkańca. 

Przez cały okres napływania odpowiedzi informowano mieszkańców 
o tym, gdzie mogą otrzymać formularze ankietowe, dodając przy tym, że 
udział w ankiecie ma charakter udziału w plebiscycie, to znaczy, że przy
szłość prasy regionalnej ziem górskich zależy w poważnym stopniu od po
stawy mieszkańców wobec ankiety i od ich na nią odpowiedzi. 

Odpowiedzi zaczęły napływać, począwszy od drugiego dnia od daty 
wysłania ankiet (26. IX. ub. г.), ostatnia wpłynęła 12.1. 1960 r. Ogółem na
desłano 6.769 ankiet, co stanowi 5,5P/o wysłanych formularzy. Znając 
liczby odpowiedzi nadesłanych w innych plebiscytach, a szczególnie 
w tych, które przeprowadzano w środowiskach wiejskich, ilość otrzyma
nych odpowiedzi uznać należy za dość znaczną. 

!) Tekst ankiety: patrz Suplement. 
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Poważną większość nadesłanych stanowiły ankiety rozprowadzane: 
przez szkoły 6.478 
przez urzędy pocztowe 185 
przez kioski „Ruchu" 106 
razem 6.769 ankiet 

CHARAKTERYSTYKA UCZESTNIKÓW ANKIETY 

Ogółem poddano analizie zawartość 6.440 wypełnionych ankiet. Pozo
stałe 329 odrzucono po weryfikacji, ponieważ zawierały odpowiedzi tylko 
na niektóre pytania, lub wypełnione były źle, względnie były wyraźnie 
o treści nieprawdziwej. Największa liczba ankiet wpłynęła od mieszkań
ców powiatu nowosądeckiego i nowotarskiego, dalej żywieckiego, suskiego 
i limanowskiego. Ilość nadesłanych ankiet ilustruje tabela nr 1. 

Porównując otrzymane ankiety z ilością ludności (która ukończyła tzw. 
wiek czytelniczy lat 16-tu) badanych ziem górskich, stwierdzamy, że naj
liczniej odpowiedzieli na ankietę mieszkańcy powiatu suskiego (jedna od
powiedź na 60 dorosłych mieszkańców), nowosądeckiego (68), nowotar
skiego (71), żywieckiego (72) i limanowskiego (83). 

1: Uczestnicy badań według miejsca zamieszkania 

Powiał 

limanowski 
nowosądecki 
nowotarski 
suski 
żywiecki 
Ogarem 

Miasto 
liczba 

73 
547 
326 
180 
112 

1238 

% 

1,2 
8,5 
5,0 
2,8 
U 

19,2 

Wies 
liczba 
638 
1309 
1372 
728 
1155 
5202 

% 

9,9 
20,3 
21,3 
11,3 
18,0 
80,8 

Razem 
liczba 
711 

1856 
1698 
908 

1267 
6440 

% 

/ / / / 
28,8 
26,3 
14,1 
19,7 
100,0 

W większości odpowiadający na ankietę mieszkają na wsi; ludność 
miejska stanowi 19,2% ogółu odpowiadających. Udział w badaniach miesz
kańców wsi jest nieco liczniejszy niż ich udział w strukturze demogra
ficznej mieszkańców tego terenu; świadczy to dobrze o zainteresowaniu 
dla badań u osób, które zazwyczaj niechętnie odpowiadają na wszelkie 
apele wymagające wypowiedzi na piśmie. W grupie ankiet ze wsi naj
większą liczbę stanowią ankiety z powiatu nowotarskiego, dalej nowosą
deckiego, żywieckiego, suskiego i limanowskiego. W odpowiedziach z mia
sta najliczniej uczestniczą mieszkańcy powiatu nowosądeckiego, nowotar
skiego, a następnie suskiego, żywieckiego i limanowskiego. 
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P ł e ć . Wśród mieszkańców ziem górskich przeważają kobiety, nato
miast w ankiecie uczestniczyli nieco liczniej mężczyźni. Stanowią oni 
52,6% odpowiadających. Przeważają oni również wśród uczestników 
ankiety, mieszkających na wsi; kobiety stanowią większość odpowiadają
cych z miasta. Ogólnie jednak różnice te są niewielkie. Ilustruje to ta
bela 2. 

W i e k . Ankieta skierowana była do osób, które ukończyły 16-ty rok 
życia. Mimo to, zapewne w wyniku rozprowadzania ankiet przez szkoły 
i uczniów, odpowiedzi nadesłali również mieszkańcy ziem górskich, któ
rzy nie osiągnęli jeszcze wieku czytelniczego. Liczba ich jest niewielka, 
wynosi 2,9fl/o badanych. 

Wśród uczestników ankiety przeważają osoby w wieku produkcyjnym 
16—55 lat. Najliczniejszą wśród nich jest grupa osób w wieku 16—25 lat. 
Licznie uczestniczą w badaniach mieszkańcy ziem górskich w wieku 36— 
45 lat. W stosunku do struktury demograficznej mieszkańców udział tej 

T a b e l a 2: Procentowe zestawienie udziału obu płci w strukturze demograficznej 
ziem górskich a ich udział w odpowiedziach na ankietę 

Powiat 

limanowski 
nowosądecki 
nowotarski 
suski 
żywiecki 

mieszkańcy 
miasta 
M 

47,7 
45,9 
47,1 
46,2 
47,4 

К 
52,3 
54,1 
52,1 
53,8 
52,6 

wieś 
M 

48,9 
48,8 
49,8 
48,3 
48,4 

К 
51,1 
51,2 
50,2 
51,7 
51,6 

badani 
miasta 

M 
43,7 
53,5 
49,4 
41,7 
54,8 

К 
56,3 
46,5 
50,6 
52,3 
45,8 

wieś 
M 

49,4 
56,5 
51,3 
50,3 
50,8 

К 
50,6 
43,5 
48,7 
49,7 
49,2 

grupy jest najbardziej masowy. Wyraża się on stosunkiem: jedna odpo
wiedź na 37 mieszkańców w tym wieku, gdy w wypadku grupy osób 
w wieku 16—25 stosunek ten jest równy jednej odpowiedzi na 51 miesz
kańców. Osoby powyżej 55 lat stanowią niewielki odsetek zarówno-
wszystkich badanych jak i mieszkańców w tym wieku. 

Wśród uczestników ankiety poniżej 26 lat przeważają kobiety, powyżej; 
tej granicy liczniejsi są mężczyźni. 

W grupie badanych mieszkańców wsi przeważają osoby młodsze, wy
jątkiem są tu uczestnicy badań mieszkający w powiecie limanowskim; 
odwrotnie, w mieście obserwujemy przewagę osób starszych. I tutaj po
wiat limanowski jest wyjątkiem. 

Licznie w badaniach uczestniczą mieszkańcy powiatu żywieckiego, bę
dący w wieku 26—45 lat. 



T a b e l a 3: Badani według wieku i miejsca zamieszkania 

Wiek 

mniej niż 16 

16-20 

21-25 

26-35 

36-45 

46-55 

56-65 

ponad 65 

razem 

limanowski 
wieS 

li 

21 

132 

68 

104 

134 

122 

30 

4 

615 

% 

3,4 

21,2 

11,2 

16,8 

21,4 

19,7 

5,2 

0,6 

100,0 

miasto 

li 

7 

23 

5 

6 

13 

13 

2 

2 

71 

% 

9,9 

32,4 

7,1 

8,5 

18,3 

18,3 

2,8 

2,8 

100,0 

nowosądecki 
wieś 

li 

51 

321 

121 

187 

277 

207 

94 

22 

1280 

% 

4,0 

25,6 

9,5 

13,8 

21,1 

16,7 

7,5 

1,8 

ЩО 

miasto 

li 

8 

62 

29 

133 

200 

69 

22 

7 

530 

% 

15 

11,7 

5,5 

24,1 

38,6 

13,1 

4,1 

1,3 

ЩО 

nowotarski 
wieś 

li 

36 

287 

107 

290 

335 

202 

59 

17 

1333 

°/o 

2,7 

20,5 

8,0 

21,4 

25,0 

16,1 

4,4 

19 

Щ0 

miasto 

U 

7 

34 

24 

65 

97 

68 

15 

7 

317 

% 

2,3 

10,9 

7,2 

20,8 

30,8 

21,0 

4,7 

2,3 

100,0 

suski 
wieś 

li 

36 

113 

62 

123 

176 

134 

36 

11 

691 

% 

5.2 

17,3 

7,9 

18,9 

24,5 

19,4 

4,2 

2,6 

100,0 

miasto 

li 

1 

24 

12 

41 

54 

38 

7 

1 

178 

% 

0,5 

13,6 

6,8 

23,0 

30,2 

21,8 

3,3 

0,5 

żywiecki 
wieś 

li 

12 

173 

89 

251 

314 

193 

40 

10 

100,01082 

% 

1,1 

15,5 

7,3 

23,3 

30,8 

Ц4 

3,7 

0,9 

10QC 

miasto 

li 

1 

10 

7 

45 

33 

9 

1 

1 

107 

% 

0,9 

9,4 

6,2 

42,0 

31,1 

8,8 

0,9 

0,9 

Ugôiem 

li 

180 

1179 

524 

1245 

1633 

1055 

306 

82 

% 

2,9 

19,0 

8,6 

20,2 

26,2 

17,0 

4,8 

1,3 

Щ06204Щ0 
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W y k s z t a ł c e n i e . Skład badanych pod względem wykształcenia 
obrazuje tabela 4. 

Porównując strukturę wykształcenia badanych z ich miejscem za
mieszkania stwierdzamy, że osoby o wykształceniu średnim i wyższym 
liczniej mieszkają w mieście, a ci co edukację swą zakończyli w szkole 
podstawowej, na wsi. Wśród osób o wykształceniu podstawowym prze
ważają kobiety, wśród pozostałych mężczyźni. 

Z a j ę c i a b a d a n y c h . Znaczna część, bo 3.839 osób, czyli 70,l°/o 
uczestników ankiety pracuje zawodowo. W porównaniu z liczbą zatrud
nionych mieszkańców równa się to jednej osobie na 82 pracujące. 

Struktury zatrudnienia odpowiadających z miasta i wsi wykazują duże 
zróżnicowanie. 

Najliczniej uczestniczą w badaniach rolnicy, udział ich w przeliczeniu 
na liczbę rolników tego terenu równy jest jednemu badanemu na 118 za
trudnionych w rolnictwie. Oczywiste jest, że więcej odpowiedzi otrzyma
liśmy od rolników mieszkających na wsi. Najmniej jest ich w grupie 
odpowiadających z robotniczej wsi powiatu żywieckiego, najwięcej w od
powiedziach z powiatu nowotarskiego. W odpowiedziach z miasta rolnicy 
stanowią niewielką grupę, najmniej liczną w żywieckim, a najbardziej 
w suskim. Wśród robotników najliczniej reprezentowani są mieszkańcy 
powiatu żywieckiego, najmniej mieszkańcy powiatu limanowskiego. 

Pracownicy umysłowi przeważają wśród uczestników ankiety zamiesz
kałych w mieście. Rzemieślnicy występują równie licznie w mieście co 
i na wsi. 

Wśród pozostałych najliczniejsi są uczniowie oraz grupa gospodyń 
domowych i emerytów. Duża liczba uczniów, odpowiadających na ankietę 
mieszka na terenie miast i osiedli powiatu limanowskiego. Można to tłu
maczyć nie dość zapewne sumiennym przestrzeganiem instrukcji badań 
przez szkoły tego terenu. 

O k r e s z a m i e s z k a n i a . Większość badanych mieszka od urodze
nia na ziemiach górskich. Uczestnicy badań, mieszkający w mieście mają 
krótszy okres zasiedlenia na ziemiach górskich niż mieszkańcy wsi. 

Najdłużej na terenie badanym mieszkają badani z powiatu limanow
skiego, najkrócej uczestnicy badań z terenu powiatu żywieckiego. 

ZWOLENNICY PISMA REGIONALNEGO 

Mieszkańcom ziem górskich zadano pytanie, dotyczące ich stosunku 
do inicjatywy wydawania pisma regionalnego. Pytanie brzmiało: „Czy 
chciałbyś by dla regionu górskiego wydawana była gazeta?" Pytanie słu
żyć miało wysondowaniu opinii czy istnieje zapotrzebowanie na tematykę 



T a b e l a 4: Badani według wykształcenia 

Wyksztatce-
nie 

podstawowe 
niepełne 

podstawowe 
pełne 

średnie 
| niepełne 

średnie 
pełne 

j wyższe 

l razem 
s 

limanowski 
wieś 

li 

242 

254 

36 

50 

9 

589 

% 

40,9 

43,0 

6,1 

8,5 

1,5 

ЩО 

miasto 

li 

20 

15 

18 

11 

5 

69 

% 

29,0 

21,7 

26,1 

15,9 

7,3 

100,0 

nowosądecki 
wieś 

li 

567 

467 

99 

104 

11 

1248 

% 

45,5 

37,4 

7,9 

8,3 

0,9 

ЩО 

miasto 

li 

78 

143 

123 

127 

45 

516 

% 

16,3 

27,3 

23,5 

24,3 

8,6 

100,0 

nowotarski 
wieś 

li 

586 

487 

102 

92 

21 

1288 

% 

45,5 

37,8 

7,9 

V 
1,6 

ЩО 

miasto 

li 

39 

66 

65 

91 

50 

311 

% 

12,5 

21,2 

20,9 

29,3 

16,1 

Щ0 

suski 
wieś 

li 

241 

333 

51 

31 

4 

660 

% 

36,5 

50,5 

7,7 

V 
0,6 

10QO 

miasto 

li 

23 

59 

40 

37 

13 

172 

% 

13,4 

żywiecki 
wieś 

li 

310 

34,3 507 

23,3 

21,5 

7,5 

93 

94 

20 

Щ0Ю24 

% 

31,6 

48,5 

9,0 

9,0 

1,9 

юор 

miasto 

li 

5 

40 

29 

21 

10 

105 

% 

W 

ПГЕ/ 
UyOivni 

li % 

211135^2 

38,123X39,8 

27,6656 

20,0 

9,5 

657 

188 

10,9 

10,9 

3,2 

Щ05985Щ0 
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regionalną i czy mieszkańcy tego terenu łączą zaspokojenie tych potrzeb 
ze specjalnym pismem regionalnym, dalej jakie grupy społeczne zgłaszają 
zapotrzebowanie na pismo. 

Znakomita większość uczestników badań wypowiedziała się za inicja
tywą wydawania pisma regionalnego. Stanowią oni 5741 osób czyli 89,2% 
badanych, co oznacza 1,3% dorosłych mieszkańców ziem górskich, przez 
nas badanych. 

Co warunkuje istnienie pewnego zapotrzebowania na pismo regionalne 
dla ziem górskich? 

Zwolennicy pisma dość różnorodnie uzasadniają swoje opinie na ten 
temat. W sumie blisko 70°/o odpowiadających opisuje w odpowiedzi na 
ostatnie, otwarte pytanie, jak takie pismo powinno wyglądać, czemu słu
żyć i co zawierać. Tu ograniczymy się tylko do wskazania przykładowych 
motywów, na które powoływali się zwolennicy pisma, wyjaśniając swoje 
decyzje. 

Obecnie ukazująca się prasa — zdaniem zwolenników pisma — nie
dostatecznie informuje o wydarzeniach w terenie; dalej, region górski ma 
szereg specyficznych problemów, które wymagają omówienia i dyskusji 
na łamach pisma regionalnego. Chodzi tu o zagadnienia gospodarcze, spo
łeczne i kulturalne. W szeregu wypowiedzi napotykamy na stwierdze
nia, że gazeta taka winna być rzecznikiem interesów mieszkańców ziem 
górskich. Niektórzy twierdzą, że potrzebna jest ona jako lektura podno
sząca poziom ogólnego wykształcenia mieszkańców, wychowująca ich. 
Nadto podają uczestnicy, jako motywy wiele indywidualnych spraw i oso
bistych potrzeb. 

A oto przykładowo kilka takich wypowiedzi: 
O wydawaniu takiej gazety myślę, że nauczy nas ona historii powiatu 

żywieckiego (chłopiec, 16 lat, wieś Radziechowy, powiat Żywiec). 
Jest tyle ciekawych rzeczy do napisania o góralszczyźnie, o miastach 

naszego województwa (pracownik umysłowy, lat 36—45, Zakopane). 
Taka gazeta byłaby najmilszą rozrywką dla górali, najlepszym pod

ręcznikiem zdobywania techniki rolnej w górach (rolnik, lat 20, wieś 
Krzyżówki, powiat Żywiec). 

Myślę, że taka gazeta dopomoże niektórym żyć kulturalnie i jak upra
wiać pola (murarz, lat 46—55, wieś Ciołkowa, powiat Nowy Sącz). 

Gazeta powinna zawierać artykuły o skutkach alkoholu, ażeby ludność 
wiedziała co jest alkohol, że szkodzi on człowiekowi... Czytać gazetę 
o swoim Podhalu byłoby przecież wielką przyjemnością (rolnik, lat 16—20, 
wieś Gliczarów Górny, powiat Nowy Targ). 

Pismo takie przyczyniłoby się do rozwoju turystyki górskiej i rozwoju 
gospodarczego całego Pogórza (pracownik umysłowy, lat 36—45, Nowy 
Sącz). 

Ażeby gazeta taka potępiła pijaństwo i piratów drogowych (ślusarz, lat 
46—55, wieś Barcice, powiat Nowy Sącz). 



T a b e l a 5: Badani według zajęcia i miejsca zamieszkania 

Badani 
według wy
konywanych 

zajęć 

rolnicy 

robotnicy 
robotnicy wy-
kwalifikow. 
rzemieśl

nicy 
pracownicy 
umysłowi 
gospodynie d. 
i emeryci 

inni 

bez zawodu 

zawodu nie 
podali 

uczniowie 

razem 

limanowski 
wies 

li 

297 

22 

18 

33 

53 

59 

18 

20 

61 

34 

615 

% 

48,3 

3,6 

2,9 

5,4 

6,6 

9,6 

2,9 

3,3 

9,9 

5,5 

100,0 

miasto 

li 

3 

1 

2 

2 

23 

6 

1 

— 

13 

20 

71 

% 

4,2 

1,4 

2,8 

2,8 

32,4 

8,5 

1,4 

— 

18,3 

282 

юор 

nowosądecki 
wies 

li 

563 

86 

60 

56 

103 

87 

18 

12 

139 

156 

1280 

% 

44,0 

6,7 

4,7 

4,4 

8,0 

6,8 

1,5 

1,3 

10,5 

12,1 

100,0 

miasto 

li 

19 

43 

68 

29 

161 

73 

41 

17 

55 

156 

530 

% 

3,6 

8,1 

12,9 

5,5 

30,4 

13,8 

7,7 

3,1 

10,4 

12,1 

nowotarski 
wieś 
li 

766 

74 

38 

41 

107 

76 

27 

19 

117 

68 

юор\рзз 

% 

57,2 

5,6 

2,8 

3,1 

8,0 

5,6 

2,2 

2,0 

8,4 

5,1 

юор 

miasto 

U 

17 

14 

13 

26 

106 

34 

46 

8 

35 

18 

317 

% 

5,4 

4,4 

H 
8,2 

33,5 

10,7 

14,5 

2,5 

Ц0 

5,7 

100,0 

suski 
wieS 

li 

316 

28 

54 

49 

49 

49 

7 

9 

87 

43 

691 

% 

45,7 

4,0 

7,8 

V 
7,1 

7,1 

1,0 

2,3 

12,6 

6,2 

юор 

miasto 

li 

10 

15 

26 

12 

52 

10 

6 

6 

13 

28 

178 

% 

5,6 

8,4 

14,6 

6,7 

29,2 

5,7 

¥ 
3,4 

V 

15,7 

żywiecki 
wieS 

li 

285 

151 

119 

68 

114 

166 

35 

14 

83 

50 

100,01085 

% 

26,3 

13,9 

11,0 

6,2 

10,5 

15,3 

3,2 

1,3 

7,6 

4,6 

юор 

miasto 

li 

2 

10 

14 

6 

37 

18 

5 

1 

10 

4 

107 

% 

1,8 

9,3 

13,1 

5,6 

Ort M 
UyOltrni 

li % 

221836p 

444 

412 

322 

34,5305 

16,8 

4,7 

0,9 

9,4 

3,8 

юор 

427 

596 

204 

106 

613 

v 
6,7 

5,2 

13,8 

6,8 

9,6 

3,1 

1,5 

9,6 

S20il00p 
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Gazety wasze powinny wziąć chłopa w opiekę i służyć mu radą ( rol
nik, 45—55 lat, wieś Lipie, powiat Nowy Sącz). 

Gazeta byłaby walnym obrońcą ekonomicznych i kulturalnych potrzeb 
terenu (nauczyciel, 46—55 lat, Maków, powiat Sucha). 

Liczni emigranci rozsiani po świecie z radością powitaliby pismo (ko
bieta, 46—55 lat, Zakopane). 

W nowej gazecie chciałbym czytać o moim terenie i o mnie, bo ludzie 
mnie lubią, to by się trochę pośmiali (handlarz, lat 45, wieś Kamionka 
Mała, powiat Limanowa). 

4 ,8% odpowiadających nie chce by pismo się ukazywało, 6,0% nie w y 
raża w tej sprawie opinii. Przeciwnicy rzadko uzasadniają swój stosunek 
do pisma, a jeżeli to robią, wówczas najczęstszym argumentem jest twier 
dzenie, że prasa obecnie wychodząca, zaspokaja wystarczająco ich p o 
trzeby. Niezdecydowani uzależniają swój stosunek do pisma od tego, jak 
będzie ono wyglądać i co będzie zawierać. 

Kilka przykładów: 
Me uważam by gazeta była niezbędna. Prasa codzienna i fachowa pro

wadzi specjalne rubryki poświęcone sprawom Podhala (emeryt, ponad 
65 lat, Zakopane). 

Uważam, że zadanie to (informowania) spełniają zupełnie dobrze ga
zety krakowskie (pracownik umysłowy, 46—55 lat, Zakopane). 

Starej gazety „Rolnika" nie ma czasu czytać, nowej to nie ma mowy 
o czytaniu (rolnik, 36—45 lat, wieś Raba Wyżna, powiat Nowy Targ). 

...wielu ludzi, zwłaszcza zapracowani gospodarze, gazdowie, odnoszą się-
z nieufnością do nowej gazety... (mężczyzna, 16—20 lat, Zakopane). 

Szkoda naszych lasów na nową gazetę — turyści-cepry — zaśmiecają 
nam góry tymi gazetami (krawcowa, lat 21—25, Zakopane). 

Na pytanie czy kupowałbym gazetę odpowiedziałbym nie wiem, bo 
czy będę ją czytał, czy nie, zależeć będzie od samej gazety. Gdy gazeta 
będzie na poziomie, będę ją prenumerował (mężczyzna, lat 21—25, Za
kopane). 

Gazetę będę prenumerowała, jeżeli będzie pouczająca i pożyteczna 
(hafciarka, lat 46—55, wieś Zembrzyce, powiat Sucha). 

Liczbę zwolenników pisma w poszczególnych powiatach ilustruje ta
bela nr 6. 

W stosunku do liczby mieszkańców najwięcej zwolenników znajduje 
myśl wydawania pisma regionalnego u mieszkańców powiatu nowosądec
kiego — jeden zwolennik na 64 dorosłych mieszkańców powiatu, na dru
gim miejscu znajdują się mieszkańcy powiatu suskiego — 68, nowotar
skiego — 71, żywieckiego — 81 i limanowskiego — 98. 

Wiek zwolenników pisma ilustruje tabela nr 7. 
Pismo ma najwięcej zwolenników wśród osób, które nie przekroczyły 

wieku produkcyjnego. Osoby starsze mało się pismem interesują. 
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T a b e l a 6: Uczestnicy badań, zwolennicy pisma i przyszli nabywcy według miejsca 
zamieszkania 

Powiat 

limanowski 
nowosqdecki 
nowotarski 
suski 
żywiecki 
razem 

uczestnicy 
badań 

liczba 
711 

1856 
1698 
908 

126 7 
6440 

% 

/ / / / 
28,8 
26,3 
14,1 
19,7 

100,0 

zwolennicy 
pisma 

liczba 
605 

1728 
1519 
821 
1110 
5783 

% 

13,9 
29,8 
25,9 
14,1 
19,0 
100,0 

przyszli 
nabywcy 

liczba 
564 
1630 
1407 
724 

1029 
5372 

% 

10,6 
30,3 
25,9 
13,8 
19,0 
100,0 

T a b e l a 7: Zwolennicy pisma i jego przyszli nabywcy według wieku 

Wiek 

mniej niż 16 
16-20 
21-25 
26-35 
36-45 
46-55 
56-65 

ponad 65 
razem 

zwolennicy \ nabywcy 
liczba 

179 
1091 
496 

1114 
1436 
918 
2 70 

70 
55 74 

% 

3,3 
19,7 
8,0 

20,5 
25,7 
17,0 
4,8 
1,2 

100,0 

liczba 
180 

1034 
462 

1032 
1334 
845 
250 

52 

% 

3,8 
19,9 
8,9 

19,9 
26,1 
16f0 
4,4 
1,0 

5189 | 100,0 

Wśród badanych szczególnie silne poparcie pismu okazują osoby 
w wieku 36—45 lat, oraz najmłodsi uczestnicy badań w wieku 16—25 lat. 
Szczególnie staje się to wyraźne, gdy porównamy zwolenników pisma 
z liczbą mieszkańców w poszczególnych grupach wieku: 

16—25 — 1 zwolennik na 65 mieszkańców 
36—45 — 1 zwolennik na 34 mieszkańców 
46—55 — 1 zwolennik na 66 mieszkańców 
56—65 — 1 zwolennik na 150 mieszkańców 

ponad 65 — 1 zwolennik na 385 mieszkańców 

3* 
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Tabela nr 8 ilustruje wykształcenie zwolenników pisma. 
Największe zainteresowanie pismem okazują osoby z ukończoną szkołą 

podstawową i niepełnym średnim wykształceniem. Osoby o niższym od 
tego i z wyższym wykształceniem okazują słabsze zainteresowanie pismem. 
Szczególnie niski udział osób o wyższym wykształceniu wśród zwolenni
ków pisma pozwala przypuszczać, że nie ma szczególnie silnego nań zapo
trzebowania wśród inteligencji terenowej. 

Struktura zwolenników pod względem zajęcia potwierdza wyrażone 
już wyżej zainteresowanie dla pisma osób pracujących. W porównaniu ze 
strukturą zawodową badanych obserwujemy duże zainteresowanie dla 
pisma grupy osób pracujących na roli, a także robotników i pracowników 

Tabe la 8: Zwolennicy i przyszli nabywcy według wykształcenia 

Wykształcenie 

podstawowe niepet 
podstawowe pełne 
średnie niepełne 
średnie pełne 
wyższe 
razem 

zwolennicy 
liczba 

1893 
2215 

609 
600 
141 

5458 

% 

34,3 
41,1 
11,2 
11,1 
1,6 

100,0 

nabywcy 
liczba % 

1749 
2061 

618 
626 
165 

5219 

33,4 
39,2 
11,9 
12,1 

4* 
100,0 

umysłowych. W grupach nie zawodowych zainteresowanie pismem ma
leje. Najniższe jest ono w grupie gospodyń domowych i emerytów. Zja
wisko to ilustruje tabela nr 9. 

Czasokres zamieszkania nie wywiera silnego wpływu na zaintereso
wanie pismem. Jedynie osoby zamieszkałe od urodzenia na ziemiach gór
skich wykazują nieco mniejsze zainteresowanie pismem niż inni. Udział 
pozostałych grup jest równy udziałowi ich w badaniach. 

Na podstawie dotychczasowych wyników można stwierdzić że istnieje 
pewne zapotrzebowanie na tematykę regionalną w prasie. Bez dokonania 
analizy wypowiedzi wolnych trudno powiedzieć, o jaką dokładnie tu cho
dzi tematykę. Analizę tę przyniesie następne opracowanie. Osoby, które 
zapotrzebowanie to wykazują mieszkają w znacznej mierze na terenie 
tzw. szeroko pojętego Podhala (Nowotarskie, Nowosądeckie) oraz powiatu 
suskiego, obszarów rolniczo-przemysłowych, dość aktywnych gospodarczo 
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i kulturalnie. Mieszkańcy, ciążącego do Śląska powiatu żywieckiego i rol
niczego, mało kulturalnie aktywnego limanowskiego zgłaszają mniejsze 
zapotrzebowanie. Tematyką regionalną bardziej interesują się mężczyźni, 
szczególnie dorośli. Kobiety przeważają wśród młodych zwolenników 
pisma. Zapotrzebowanie na ową tematykę zgłaszają osoby pracujące, nadto 
również osoby o wykształceniu podstawowym pełnym, oraz średnim nie
pełnym. 

T a b e l a 9 : Zwolennicy i przyszli nabywcy pisma według wykonywanego zajęcia 

Zajęcie 

rolnicy 
robotnicy 
robotnicy wykwalifikowani 
rzemieślnicy 
pracownicy umysłowi 
uczniowie 
gospodynie domowe i emer. 
bez zawodu 
zawodu nie podali 
inni 
razem 

- - , , • , - — 

Zwolennicy 
liczba 
2050 
395 
371 
292 
731 
418 
443 

94 
548 
179 

5521 

% 
37,5 
7,2 
6,8 
5,0 

13,1 
7,6 
8,4 
1,7 
9,4 
3,2 

100,0 

Nabywcy 
liczba 
1883 
265 
354 
295 
733 
306 
476 
110 
409 
310 

5140 

y 

36,7 
5,2 
6,8 
5,7 

14,2 
6,0 
9,1 
2,1 
8,0 
6,0 

100,0 

PRZYSZLI NABYWCY PISMA REGIONALNEGO 

Wydawcę interesować winno ilu nabywców może spodziewać się, oraz 
kto będzie pismo kupować. Badania tego typu nie mogą dać odpowiedzi 
jak rozwijać się będzie przyszła jego sprzedaż, zależy to bowiem w znacz
nej mierze od jakości tego pisma. Otrzymane wyniki mogą jedynie wska
zać przypuszczalną ilość nabywców pierwszego numeru. 

Stosunkowo duża ilość zwolenników pisma zadeklarowała gotowość 
jego nabywania. W sumie twierdzącej odpowiedzi na pytanie: Czy ku
powałbyś nową gazetę? udzieliły 5372 osoby, co stanowi 83,5'°/o zwolen
ników pisma. Osoby, które nie zadeklarowały gotowości kupowania, wie
lokrotnie uzasadniały to ciężarem nowego wydatku lub brakiem pienię
dzy, пр.: Gazetę kupowałabym, ale nie zawsze są grosze (kobieta, lat 35, 
wieś Budzów, powiat Sucha). 
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Porównując zwolenników i przyszłych nabywców pisma stwierdzić 
można, że mieszkańcy powiatu nowosądeckiego najliczniej deklarują 
kupno. Mieszkańcy miast chętniej deklarują kupno niż osoby zamieszkałe 
na wsi. 

Osoby w wieku poniżej lat 45 deklarują kupno chętniej niż te osoby 
starsze, które wyraziły poparcie pismu. Odnosi się to szczególnie do osób 
w wieku 16—25 i 36—45 lat. 

Na kupowanie prasy wpływ wywierają inne czynniki niż te, które 
określają potrzeby czytelnicze. Obok zainteresowania dla pewnej tematyki 
prasowej w grę wchodzi tu sprawa wydatków na prasę, a szczególnie 
miejsce tych wydatków w budżecie kupującego. W zależności od tego 
może on kupować pisma, które nie są mu koniecznie potrzebne, lub od
wrotnie tych potrzebnych pism nie kupować. Na wysokość tych wydat
ków na prasę wpływa szereg czynników, wśród nich poziom kulturalny 
nabywcy. Znajduje to potwierdzenie przy obserwacji reakcji stosunku 
zwolenników pisma o różnym wykształceniu do kupowania pisma. Osoby 
o wykształceniu wyższym niż podstawowe pełne chętniej deklarują na
bywanie pisma. Liczniej deklarują oni finansowe poparcie pismu niż po
pierali inicjatywę wydawniczą. Świadczy to o istnieniu u tych osób sil
nego nawyku czytania i kupowania prasy. Zjawisko to daje się również 
zaobserwować u pracowników umysłowych, robotników kwalifikowanych 
i rzemieślników. 

PRZYSZLI CZYTELNICY PISMA 
MIESZKAJĄCY POZA TERENEM ZIEM GÓRSKICH 

Liczono się również z możliwością rozprowadzania pisma regionalnego 
poza teren badany. Zakładano bowiem, że szereg osób, związanych uczu
ciowo z ziemiami górskimi, pismo takie zechce czytać. Zadano badanym 
pytanie czy mają krewnych i znajomych, którzyby pismo takie chcieli 
czytać, a którzy nie mieszkają na ziemiach górskich. Ogółem wskazano 
1206 osób lub grup osób, które mieszkają w innych częściach Polski, 
a którzy pismo takie, zdaniem badanych, czytać będą. Najwięcej takich 
krewnych i znajomych mają mieszkańcy powiatu nowosądeckiego i no
wotarskiego. 

W odpowiedzi na to pytanie uwzględniono również osoby, sympaty
zujące z terenem górskim, które mieszkają poza granicami Polski. Zro
biono to z dwu względów. Po pierwsze pewne grupy polonijne interesują 
się życiem swych macierzystych terenów, a kultywowanie zwyczajów 
i tradycji regionalnych jest jedną z form manifestowania poczucia łącz
ności z Ojczyzną. Po drugie, zdarzały się wypadki pomocy materialnej 
okazywanej przez emigrację różnym inicjatywom krajowym, mogło to 
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dotyczyć również i prasy regionalnej. Wydawcę interesowało czy może 
liczyć na odbiorcę zagranicznego, gdzie mieszka ten odbiorca i z jakim 
terenem jest on związany. 

W sumie wymieniono 1923 osoby i grupy mieszkające w Stanach 
Zjednoczonych, Ameryce Południowej, Czechosłowacji, Francji, Związku 
Radzieckim i innych krajach. Obrazuje to tabela 10. 

T a b e l a 10: Potencjalny czytelnik pisma regionalnego, mieszkający poza terenem 
ziem górskich; według jego miejsca zamieszkania i zamieszkania informatora 

Powiat 
z którym 

jest 
związany 
Limanowa 

wieś 
Limanowa 

miasto 
Nowy Sqcz 

wieś 
Nowy Sqcz 

miasto 
Nowy Targ 

wieś 
Nowy Targ 

miasto. 
Sucha 

wieś 
Sucha 

miasto 
Żywiec 

wieś 
Żywiec 

miasto 

ogótem 
L 

Miejsce zamieszkania 

Polskc 

180 

30 

237 

145 

181 

68 

120 

51 

171 

23 

1206 

TFran-
cja 

30 

2 

43 

18 

26 

11 

22 

5 

33 

3 

193 

Czecho 
stowac. 

18 

1 

26 

22 

112 

15 

9 

6 

60 

7 

276 

ZSRR 

5 

1 

17 

21 

13 

8 

11 

7 

12 

4 

99 

USA 

87 

11 

154 

71 

258 

59 

68 

21 

88 

17 

834 

Amery
ka Ptd. 

38 

1 

87 

14 

77 

12 

32 

9 

47 

4 

321 

inne 

18 

3 

57 

21 

27 

19 

18 

6 

26 

5 

200 

razem 

376 

49 

621 

312 

694 

192 

280 

105 

437 

63 

3129 

Istnieje zapotrzebowanie na wzbogacenie dotychczasowej tematyki 
prasowej o pewne problemy regionalne. O jakie problemy tu chodzi, 
jakie zagadnienia są przez mieszkańców dostrzegalne, jako wymaga
jące popularyzacji, trudno w tej chwili dać odpowiedź. Uczynimy to 
dopiero po przeanalizowaniu wolnych wypowiedzi w ankiecie. Nie 
można również powiedzieć czy zapotrzebowanie to powinno być zaspo-
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koj one przez poruszanie problematyki regionalnej w specjalnie w tym 
celu powołanym piśmie czy też wystarczą tu jedynie zmiany w redago
waniu dotychczas wychodzących gazet. 

Procesy ekonomiczne, społeczne i kulturalne, które zachodzą na te
renie ziem górskich nie osłabiają zainteresowania mieszkańców dla te 
matyki lokalnej. Aktywizacja gospodarcza i kulturalna pewnych powia
tów, polegająca między innymi na budowie obiektów gospodarczych na 
tym obszarze i rozwijaniu inicjatywy terenu, miała dodatni wpływ na 
wzrost zainteresowania mieszkańców dla tematyki regionalnej. Odwrotnie, 
tereny, na których dokonały się niewielkie zmiany (powiat limanowski) 
przejawiają mniejsze zainteresowanie. Również silne powiązanie terenu 
górskiego (powiat żywiecki) z innym, odmiennym obszarem (Śląsk) ma 
ujemny wpływ na popularność tematyki górskiej. Tereny mało kultu
ralnie zaktywizowane wykazują słabe zainteresowanie dla badanych pro
blemów. 

Kogo interesuje problematyka regionalna? Zarówno młodzież jak i do
rosłych. Są to przeważnie osoby pracujące, o wykształceniu niższym niż 
pełne średnie. Wskazywać to może na potrzebę popularyzowania w prasie 
tematów dotyczących problemów pracy na tym terenie, a również należy 
liczyć się z zapotrzebowaniem czytelników na problematykę oświatową. 

Przyszli nabywcy będą różnić się nieco od zwolenników rozszerzenia 
tematyki regionalnej. Po pierwsze kupowanie prasy warunkowane jest 
również innymi czynnikami obok czynników kształtujących zapotrze
bowanie czytelnicze. Pismo kupować będą osoby, które mają nawyk 
czytania prasy i których budżet ma miejsce na wydatki prasowe. Wśród 
nabywców spotykamy zatem szereg osób nie zgłaszających zapotrzebo
wania na rozszerzoną problematykę regionalną. Zjawisko to zaobserwu
jemy szczególnie w przypadku inteligencji. Z drugiej strony, zdecydo
wani zwolennicy rozszerzonej problematyki mogą nie kupować nowo 
wydawanego pisma. 

Wyniki badań wykazały, że poważnymi odbiorcami nowego pisma 
regionalnego mogą być sympatycy ziem górskich, mieszkający poza ich 
terenem. Również należy spodziewać się, że w okresie letnim i zimowym 
pismo kupować mogą, licznie ściągający na ten teren turyści, ciekawi 
spraw ziemi, na której się znajdują. 
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SUPLEMENT: KWESTIONARIUSZ ANKIETY 

Drogi Czytelniku! 
Wiemy, że masz mało czasu. Mimo to prosimy Cię byś napisał odpowiedzi na 

pytania, jest to również w Twoim interesie. Chodzi o wydanie gazety dla Ciebie, 
dla mieszkańca Pogórza. Nie wiemy czy chcesz czytać taką gazetę. Od Ciebie zależy 
czy gazeta ta będzie się ukazywać i o czym będzie pisać. Jeżeli napiszesz „nie", lub 
nie odeślesz wypełnionej ankiety, będzie to znaczyło, że takiej gazety nie chcesz. 
Prosimy Cię zatem odpowiedz na pytania. Ankietę potem złóż, jeżeli masz klej to 
zalep we wskazanych miejscach, jeżeli nie, zepnij spinaczem i wrzuć, nie płacąc za 
przesyłkę, do skrzynki pocztowej, oddaj nauczycielowi w szkole, listonoszowi lub 
sprzedawcy w kiosku z gazetami. 

Za wypełnienie dziękujemy! 
Krakowski Ośrodek Badań Prasoznawczych 

1. Miejsce zamieszkania: powiat (wpisz) 
a) wieś b) miasto (właściwe podkreśl) 

2. Wiek (właściwe podkreśl) 
a) 16—20 d) 36—46 
b) 21—25 e) 46—55 
c) 26—35 f) 56—65 

g) ponad 65 
3. Płeć (właściwe podkreśl) 

a) mężczyzna b) kobieta 
4. Wykształcenie (właściwe podkreśl) 

a) podstawowe niepełne (mniej c) średnie niepełne (mała ma-
niż 7 klas) tura) 

b) podstawowe pełne (7 klas) d) średnie pełne (duża matura) 
e) wyższe 

5. Zawód wykonywany (wpisz) 
6. Od jak dawna mieszkasz na terenie Pogórza (góralszczyzny)? (właściwe 

podkreśl) 
a) od urodzenia c) od 10-ciu lat 
b) od 20-tu lat d) krócej niż 10 lat 

e) czasowo 
7. Czy chciałbyś, żeby dla regionu górskiego wydawana była gazeta? (właściwe 

podkreśl): tak — nie — nie wiem 
8. Czy kupowałbyś taką gazetę?: tak — nie — nie wiem (właściwe podkreśl) 
9. Czy masz krewnych lub znajomych, którzy by Twoim zdaniem, chcieli czytać 

taką gazetę, a którzy mieszkają w (właściwe podkreśl) 

a) Francji e) ZSRR 
b) USA i) innych krajach 
c) Czechosłowacji g) innych częściach Polski 
d) Ameryce Południowej h) nie masz takich krewnych 

lub znajomych 
Prosimy Cię napisz jeszcze: 
10. O czym chciałbyś czytać w nowej gazecie? Jakie sprawy interesują Cię 

najbardziej? Co myślisz o wydawaniu takiej gazety? 
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HENRYK KURTA 

REKLAMA - WAŻNY I NIEDOCENIONY 
ELEMENT GAZETY 

Reklama prasowa jest ostatnio tematem częstych dysku
sji zarówno wśród wydawców i dziennikarzy jak i w sfe
rach kierowniczych handlu i przemysłu. Ale w miarę jak re
klamie przywracana jest u nas jej ranga ekonomiczna, coraz 
bardziej anachroniczny staje się stosunek do niej wielu 
redakcji. Ujawnia się też brak przygotowania fachowego na
szych biur ogłoszeń. Autor omawia problemy reklamy 
w oparciu o nową literaturę zagraniczną. W części końco
wej — interesujące zestawienia porównawcze ogłoszeń w kil
ku wybranych dziennikach polskich i zachodnio-europejskich. 

Czym się różni (a raczej czym powinna się różnić) reklama prasowa 
w warunkach socjalistycznych od reklamy kapitalistycznej? Przede 
wszystkim tym, że ta pierwsza powinna odgrywać rolę rzetelnego infor
matora dla potencjalnych nabywców. Alexis C a r r e l , wybitny lekarz 
i psycholog francuski zmarły w 1940 г., pisał o reklamie prasowej krajów 
kapitalistycznych, że nasze życie znajduje się w dużej mierze pod wpły
wem gazet. Reklama służy wyłącznie interesom producentów, a nigdy na
bywców... W ten sposób chciwość ludzi dość zdolnych, aby kierować upo
dobania mas ludowych ku produktom, które mają do sprzedania, odgrywa 
kapitalną rolę w naszej cywilizacji*). Również i w naszych warunkach 
reklama mogłaby „kierować upodobania" mas ku określonym produktom, 
z tą zasadniczą różnicą, że właśnie w interesie nabywców. Naturalnym 
skutkiem tego „kierowania" jest wzrost sprzedaży towarów danego przed
siębiorstwa, a więc i wzrost jego zysków. 

Oprócz wychowawczej roli, reklama prasowa może mieć istotne zna
czenie w polityce gospodarczej; przyczyniać się może bowiem do powsta
wania nowych rynków zbytu dla konkretnych towarów: często istnieją 
towary, które tradycyjnie nabywane są tylko w miastach, bądź w innych 
określonych regionach (np. w miastach — lodówki, odkurzacze itp.). Do 

*) Alexis C a r r e l , L'homme — cet inconnu. Wyd. „Plon", Paryż 1957, str. 57. 
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zadań prasowej reklamy należeć powinno propagowanie na nowych ryn
kach (wieś, małe miasteczka) towarów dotychczas bądź nieznanych, bądź 
niepopularnych z powodu braku informacji co do ich celów i zalet. Takie 
akcje propagandowo-reklamowe powinny być poprzedzone starannymi ba
daniami socjologicznymi, w celu zapoznania się z możliwościami material
nymi oraz z mentalnością ludności określonego regionu. Byłyby to akcje 
długofalowe, które mogłyby dać jakieś rezultaty dopiero po pewnym 
mniej lub bardziej długim czasie. Taki typ reklamy prasowej służyłby inte
resom poszczególnych gałęzi przemysłu i handlu. Przede wszystkim przy
czyniałby się on do podwyższenia poziomu materialnego i kulturalnego 
ludności, zapoznając ją z osiągnięciami nowoczesnej techniki w służbie 
społeczeństwa. Omówione powyżej momenty są tylko fragmentami możli
wości reklamy w prasie socjalistycznej; nad nimi zastanawiać się powinny 
odpowiednie czynniki. 

Ogłoszenia handlowe 2) i drobne — jak w ogóle reklama prasowa — je
żeli pokrywają się z rzeczywistością, mogą stać się przyczyną wzrostu 
ilości czytelników, a z kolei i wzrostu wpływów z reklamy, gdyż przed
siębiorstwa reklamowe zawierają umowy najchętniej z pismami o wyso
kich nakładach, zapewniającymi większe i skuteczniejsze oddziaływanie 
reklamy na czytelników. Typowym przykładem tego zjawiska może być 
wzrost nakładu paryskiego dziennika popołudniowego France-Soir, który 
osiągnął przeszło milionowy nakład, m. in. dzięki temu, że posiada naj
lepiej zorganizowaną sieć skupiającą na terenie całej Francji niemal 65% 
wszystkich drobnych ogłoszeń, co z kolei wpływa na wzrost ilości jego 
czytelników, z których codziennie (jak wykazały badania) 5°/o — a więc 
•około 50.000 osób — kupuje gazetę w y ł ą c z n i e dla drobnych ogłoszeń 
(pokrywających około Vs powierzchni całego dziennika). 

Wreszcie reklama prasowa może stać się bodźcem, obok innych, bar
dziej bezpośrednich, rozwoju prasy z punktu widzenia techniki druku 
i łamania. W celu zwiększenia atrakcyjności reklamy raz po raz niektóre 
-dzienniki zachodnio-europejskie (w NRF, Francji, Szwecji itd.) zaczynają 
drukować trzy i czterokolorowe kolumny zawierające głównie ogłoszenia 
handlowe. Są to tylko próby, które za kilka lat mogą dać wyniki w po
staci codziennej prasy kolorowej. Także w dziedzinie łamania gazety re-
Tdama prasowa odgrywa poważną rolę. Umieszczenie w kolumnach gazety 
ogłoszeń handlowych zmusza redaktorów technicznych do szukania no
wych form rozwiązania układu graficznego. Formy te są zawsze atrakcyj
niejsze od poprzednio stosowanych (chociażby dlatego że nowe) i przy
czyniają się nierzadko do znalezienia rozwiązań niezamierzonych, nada-

2) Przez prasowe ogłoszenie handlowe rozumiemy płatny materiał reklamowy 
zamieszczony w piśmie periodycznym mający na celu propagowanie jakiegoś towaru 
masowo wyprodukowanego przez przedsiębiorstwo przemysłowe lub sprzedawanego 
przez przedsiębiorstwo handlowe. 
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jących dziennikowi (w tygodnikach, przy układzie „zeszytowym", problem 
łamania materiałów redakcyjnych i głoszeń handlowych jest o wiele mniej 
skomplikowany) świeższy, atrakcyjniejszy wygląd. 

Wszystkie problemy pobieżnie tu poruszone znajdują swoje pokrycie 
jedynie w wypadku, gdy realizacja reklamy w prasie stoi na wysokim 
poziomie. Niestety o reklamie drukowanej w naszych gazetach nie można 
powiedzieć, żeby stała na dostatecznym poziomie. 

Najbardziej nawet pobieżna analiza reklamy prasowej w pismach pol
skich wskazuje na brak znajomości zasad redagowania i łamania ogłoszeń 
handlowych ze strony ludzi zajmujących się tym szczególnym gatunkiem 
dziennikarskim. Nie jest do pomyślenia, aby numer pisma został wydany 
bez udziału redaktora technicznego czy korektora stylistycznego, jedynym 
wyjątkiem jest reklama, do której w zasadzie nikt nie zagląda. Wynika 
to często z faktu, iż ogłoszenia handlowe są dostarczone przez przedsię
biorstwa reklamowe w postaci „półfabrykatów". Jednakże wydaje się, że 
w redakcjach (przynajmniej większych dzienników lub tygodników) wi
nien się znaleźć redaktor znający się na reklamie prasowej tak od strony 
techniczno-wykonawczej jak i od strony merytorycznej. Takich redakto
rów można i trzeba uczyć, ale to już sprawa redakcji i agencji reklamo
wych. 

Dla większej jasności wysuwanych postulatów podzieliliśmy umownie 
reklamę prasową na: o g ł o s z e n i a h a n d l o w e (do których zaliczono 
również anonse o przetargach), o g ł o s z e n i a d r o b n e (z zaliczeniem 
do nich również nekrologów oraz rubryki „pracownicy poszukiwani") 
i r e k l a m ę p o ś r e d n i ą . 

We wszystkich pracach dotyczących o g ł o s z e ń h a n d l o w y c h 
wydanych na Zachodzie wybija się zagadnienie miejsca ogłoszenia w ga
zecie tak pod kątem treści jak i układu graficznego całego pisma. Z punktu 
widzenia „współdziałania" treści materiałów redakcyjnych z ogłoszeniami 
handlowymi ważnym momentem jest prawidłowe umiejscowienie rekla
my. Nie można tego dokonać w sposób przypadkowy, jak to często ma 
miejsce w naszych gazetach. I tak np. jeżeli na czwartej kolumnie pisma 
znajdzie się eksponowany artykuł o niedociągnięciach i złej jakości p ro 
duktów fabryki XYZ, to na kolumnie piątej tego pisma nie może się zna
leźć ogłoszenie handlowe zachęcające czytelników do kupowania wyrobów 
tejże fabryki. Gazeta prowadząca taką politykę reklamową może być uwa
żana przez czytelników za pismo co najmniej niepoważne, nie mówiąc już 
o zupełnym braku oddziaływania takiego ogłoszenia w podobnym oto
czeniu. 

Po ustaleniu tekstu ogłoszenia pod kątem jego treści i rodzaju gazety 
w której ma być zamieszczone, przystępuje się do jego ł a m a n i a . Jes t 
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to czynność bardzo ważna, gdyż decyduje w dużej mierze o powodzeniu 
akcji reklamowej. Łamanie ogłoszenia handlowego (zwłaszcza bez jakiej
kolwiek ilustracji) powinno być dynamiczne; dobry przykład, choć nie na 
najwyższym jeszcze poziomie, dynamicznego łamania ogłoszenia stanowić 
mogła reklama „Kokosalu" na łamach Expressu Wieczornego czy Try
buny Ludu — wykorzystano tutaj różne wielkości pisma, marka pro
duktu powtarzała się pięciokrotnie wytłuszczonym drukiem, natomiast 
dalsza treść informacyjna o zaletach wypływających z korzystania „Ko
kosalu" wydrukowana została dużo drobniejszymi czcionkami, co razem 
stanowiło całość przyciągającą wzrok czytelnika. Omówione ogłoszenie 
jest poza tym dobrą ilustracją zasady stwierdzającej, iż „dynamiczne 
łamanie nie oznacza nieładu". 

Po graficznym rozwiązaniu samego ogłoszenia należy przystąpić do-
jego umiejscowienia w numerze. Przyjęła się w naszej prasie zasada za
mieszczania reklamy prasowej na z góry ustalonych kolumnach (najczę
ściej w dziennikach 4 i 5 lub 6 i 7). Zasada ta ma swoje dobre i złe 
strony — pozwala ona szybciej przygotować technicznie numer do druku, 
lecz równocześnie kolumna zawierająca jedynie ogłoszenia handlowe 
i drobne może zostać pominięta przez czytelnika, który przecież nie ku
puje gazety dla reklamy; to niebezpieczeństwo jest tym większe, że nasze 
ogłoszenia są prawie z reguły pozbawione atrakcyjnych elementów. Dla
tego też wydaje się bardziej celowa i skuteczna zasada rozłożenia ogło
szeń na różnych kolumnach i na różnych szpaltach (dzienniki francuskie 
czy belgijskie podają nawet ogłoszenia formatu 6X4 cm po obu stronach 
tytułu gazety — są to tzw. „uszy") co zwiększa prawdopodobieństwo ich 
oddziaływania, zwłaszcza jeżeli to samo ogłoszenie powtarza się w kilku 
miejscach jednego numeru. Jednakże przy rozproszeniu reklamy po całym 
numerze ogłoszenia muszą odróżniać się od reszty materiału redakcyjnego^ 
(wyjątek stanowi reklama pośrednia w formie bądź komunikatu informa
cyjnego, bądź artykułu) układem wewnętrznym lub obramowaniem. 

Stosowanie czcionek różnych krojów i wielkości jest jednym ze spo
sobów pozwalającym osiągnąć oryginalne i rzucające się w oczy ogło
szenia handlowe, lecz dobór czcionek nie może być przypadkowy: dwa 
ogłoszenia sąsiadujące ze sobą nie mogą być wydrukowane tymi samymi 
czcionkami, jak to w naszej prasie ma miejsce, ponieważ tworzą one 
wtedy nudną całość nie mogącą zainteresować czytelnika. Krój i wielkość 
czcionki w ogłoszeniu tekstowym są ilustracyjnym dopełnieniem jego 
treści, dlatego też przy ich doborze grafik lub zecer winien zastanawiać 
się nad treścią ogłoszenia. Doświadczenia reklamy zachodnio-europejskiej 

NA STRONIE OBOK: Reprodukcja strony „France-Soir" (7 maj 1958) poświęconej 
reklamie pośredniej; w tym wypadku kolumna zawiera materiały dotyczące alu
minium. 
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wykazują, iż ogłoszenie powinno być składane czcionkami typograficz
nymi znormalizowanymi, ponieważ są one zawsze bardziej czytelne od 
tzw. pisma ręcznego. W zasadzie wielkość pisma winna być tak duża, aby 
zwracała uwagę, ale nie za duża, aby można było odczytać tekst ogłosze
nia bez większego wysiłku. Z drobnymi ogłoszeniami sprawa jest o tyle 

А в 

ułatwiona, że czytają je na ogół ludzie bezpośrednio zainteresowani, go
towi do dokonania pewnego wysiłku, aby się dowiedzieć gdzie, co, kto 
sprzedaje lub zamienia. Inaczej wygląda czytanie ogłoszenia handlo
wego — jest ono w zasadzie zupełnie przypadkowe. 

Reklama prasowa, a w szczególności tekstowe ogłoszenia handlowe 
zamieszczane na łamach polskiej prasy nie grzeszą oryginalnością swych 
krojów — stosowane są najczęściej takie kroje, jak: nil ściągły, rex pół-

. gruby oraz paneuropa półgruba, a więc kroje powszechnie spotykane 
w tytułach artykułów lub reportaży. Krój pisma wpływa, jak wykazały 
badania przeprowadzane przez psychologów, na sposób reagowania czy
telnika na tekst ogłoszenia, i tak np. kursywa modena półgruba może być 
wyrazem radości, paneuropa — konkretności, noblesse — szyku itp. 

Amerykański psycholog i prasoznawca S t a r c h zajął się w swej nie
zmiernie ciekawej pracy zatytułowanej „Principles of Advertising" pro
blemem rozmieszczenia reklamy w gazecie. Według niego kolumna gazety 
daje się dzielić na kilka „stref" mniejszego lub większego oddziaływania. 



REKLAMA — WAŻNY ELEMENT GAZETY 49 

Doszedł on do przekonania, po przeprowadzeniu żmudnych badań wśród 
czytelników prasy amerykańskiej, iż wydrukowanie ogłoszeń handlowych 
na zewnętrznej połowie kolumny (ze szczególnym uwzględnieniem pra
wej) pozwala osiągnąć największą skuteczność w dziedzinie oddziaływania 
prasowych ogłoszeń handlowych. Jego teoria daje się wyrazić skrótowo 
przy pomocy podanego na stronie sąsiedniej (48) schematu. 

Zdaniem Starcha zacienione trójkąty powinny zawierać jedynie ma
teriały redakcyjne bez żadnych ogłoszeń handlowych. Numerowane klatki 
oznaczają miejsca, w których oddziaływanie ogłoszeń jest najmocniejsze. 
Prawa kolumna (B) zawiera siedem klatek wchodzących w skład pierw
szej dwunastki (1, 2, 4, 6, 9, 10 i 11), natomiast lewa zawiera ich tylko 
pięć (3, 5, 7, 8 i 12), wnioskując dalej Starch postuluje, aby większość 
(60%) reklamy znajdowała się na prawych kolumnach gazety. Tłumaczy 
on to tym, że czytelnik zwraca najpierw uwagę na prawą kolumnę — ta 
reguła, ogólnie przyjęta przez zachodnich specjalistów w dziedzinie pra
sowej reklamy, jest u nas w zasadzie nie znana, a przynajmniej nie sto
sowana; jedynie Trybuna Ludu spośród pięciu zbadanych polskich dzien
ników daje przeszło 80% swych ogłoszeń bądź na piątej, bądź na siódmej 
kolumnie (w zależności od objętości poszczególnych numerów), natomiast 
Sztandar Młodych w dniach od 10 do 16 sierpnia (okres badany) konse
kwentnie zamieszczał 100% swej (bardzo zresztą nikłej) reklamy na dru
giej kolumnie3). 

Łamanie reklamy prasowej w magazynach lub innych pismach ilustro
wanych o układzie „zeszytowym" różni się w pewnym stopniu od łama
nia w dziennikach. Największe francuskie przedsiębiorstwo reklamowe 
„Régie-Presse" wydało w roku 1958 broszurę przeznaczoną dla wydaw
ców magazynów, w której analizowane są plusy i minusy poszczególnych 
kolumn pism ilustrowanych pod kątem ich przydatności dla ogłoszeń 
handlowych: 

Kolumna 

1 kol. okładki 

4 kol. okładki 

2 kol. okładki 

+ 
Ogłoszenie handlowe jest wi
doczne nawet dla osoby nie 
kupującej pisma, a oglądają
cej go na wystawie. 
Ogłoszenie jest zauważone 
przez innych pasażerów kiedy 
pismo jest czytane w pociągu 
lub innym środku lokomocji. 
Dobre miejsce jeżeli na pierw
szej stronie znajduje się spis 
treści. 

Ogłoszenie działa 
tytułu magazynu. 

na szkodę 

Strona ta bywa często nie czy
tana przez kupującego maga
zyn. 

Strona ta bywa często nie czy
tana przez kupującego maga
zyn. 

3) „Reklama prasowa w 5 dziennikach polskich w okresie od 10 do 16 sierpnia 
1959 r." — por. Tabela 1 (Suplement). 

4 — Zeszyty Prasoznawcze 
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3 kol. okładki 

Prawe kolumny 
pisma 

Lewe kolumny 
pisma 

Dolne części 
kolumny 

Ogłoszenia 
w tekście 

Dobre miejsce jeżeli ostatnia 
strona pisma zawiera dalszy 
ciąg zajmującego artykułu. 
Najlepsze miejsca w każdym 
magazynie. 
Dobre jeżeli tekst sąsiedniej 
prawej kolumny jest średnio 
zajmujący. 

Zawsze bardzo widoczne. 

Bardzo widoczne, ożywiające 
całą kolumnę. 

Jak wyżej. 

Mało skuteczne, jeżeli tekst 
prawej kolumny jest bardza 
zajmujący: czytelnik nie zwra
ca uwagi na ogłoszenie; rów
nież jeżeli słaby jest tekst czy
telnik omija prawą i lewą ko
lumnę. 
Pozwala używać wyłącznie 
krótkie slogany bez ilustracji 
i bez dodatkowej informacji. 

Jak wynika z powyższej tabeli nieład panujący w rozmieszczeniu ogło
szeń handlowych w takich pismach, jak Paris-Match, Jours de France czy 
Marie-Claire jest tylko pozorny, jest to wynik wieloletniego doświadcze
nia redaktorów technicznych i sekretarzy redakcji tych magazynów. U nas 
autentyczny nieład panujący w tej dziedzinie jest niestety wynikiem 
nieznajomości zagadnienia, a nie pogłębionej teorii; jedynie Przekrój stara 
się rozmieszczać swoją ubogą reklamę (ale jakże bogatszą od reklamy 
Panoramy, Nowej Wsi czy Przyjaciółki) na kilku kolumnach w sposób,, 
jak na polską prasę, niecodzienny4). Jednakże oryginalność w układzie 
ogłoszeń nie da prawie żadnych rezultatów, jeżeli nasza prasa będzie 
miała ciągle do czynienia z reklamą z reguły pozbawioną starannych, 
i przemawiających do wyobraźni czytelnika ilustracji. 

Przez i l u s t r a c j ę w ogłoszeniu handlowym rozumie się wszelki 
dodatek do tekstu w postaci rysunku kreskowego, fotografii, zespołów 
linii i punktów. Jednakże ilustracja winna być tylko dodatkowym czyn
nikiem zwiększającym siłę oddziaływania ogłoszenia na czytelnika, a nie 
rozpraszać jego uwagi. Ilustrowane ogłoszenie dłużej zostaje w pamięci 
oglądającego, poza tym ilustracja wzmacnia przekonanie, że opisane ko
rzyści wypływające z używania danego produktu są prawdziwe. 

Chcąc poprawić wygląd prasowego ogłoszenia handlowego przedsię
biorstwa reklamowe zwracają się niekiedy do wybitnych rysowników, 
którzy niestety nie pojmują na czym polegają różnice dzielące ilustrację 
ogłoszeniową od dzieła sztuki. Przykładem takiego nieporozumienia są 
ogłoszenia z rysunkami A. Uniechowskiego przedstawiającymi Zagłobę 
wychwalającego (w sposób dość niezaradny) margarynę. Przy oglądaniu 
tych rysunków czytelnik myśli nie o margarynie, lecz o sienkiewi-

4) Reklama prasowa w 5 tygodnikach polskich z dn. 16 sierpnia 1959 r." — por. 
Tabela 3 (Suplement). 
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POWYŻSZY RYSUNEK, a także ilustracje na str. 53 (zaczerpnięte również z prasy 
francuskiej) są dobrymi przykładami pośredniej reklamy (benzyny Shella) ilustro

wanej przez znanych rysowników: Chavala, Siné'a i Bara. 

4* 
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czowskiej „Trylogii", a więc główny cel ogłoszenia nie został osiągnięty. 
Źródła tego fiaska tkwią przede wszystkim w fakcie, że rysunki Unie-
chowskiego jako dzieła sztuki są mało komunikatywne, a zatem mało 
sugestywne. Istnieją dziesiątki sposobów reklamowania margaryny (i nie 
tylko margaryny), ale przed rozpoczęciem takiej kampanii reklamowej 
należy sobie zdawać sprawę z tego, kto może kupować margarynę, czy
telnicy których pism, w jakim celu itp. Odpowiedzi są proste: kobiety — 
czytelniczki pism kobiecych lub dzienników informacyjnych. Aby zachę
cać kobietę do kupowania margaryny, trzeba pokazać jej na konkret
nych przykładach zalety tego produktu i to nie przy pomocy jowialnego 
Zagłoby. Bardziej nadawałaby się uśmiechnięta twarz, np. szefa kuchni 
hotelu „Bristol", który raz czy dwa razy w tygodniu podawałby prze
pisy różnych potraw czy ciastek, da których koniecznie weszłaby marga
ryna marki „LMN". Jasne jest, że koszt takiego ogłoszenia (większa po
wierzchnia, honorarium dla szefa kuchni itd.) byłby wyższy, ale i jego 
skuteczność wzrosłaby proporcjonalnie. 

Gdy piszemy, że rysunek reklamowy nie powinien być dziełem 
sztuki, nie znaczy to jednak, że może być bohomazem, jak np. ilustracja 
do reklamy płynu do opalania „Sombrero" zamieszczonej m. in. w sierp
niowych numerach Zwierciadła czy Kobiety i Życia. Zamiast nieuda
nych rysunków redakcja powinna starać się rozwiązać graficznie ogło
szenia przy pomocy tradycyjnego przeplatania tekstu z kompleksem linii 
i punktów, które razem mogą tworzyć bardzo atrakcyjną całość. Zwykle 
linie mogą przemawiać równie silnie do wyobraźni oglądającego jak 
rysunek odtwarzający jakąś rzeczywistość. Zostało to potwierdzone ba
daniami przeprowadzonymi przez wybitnych psychologów XIX i XX w., 
jak Hering, Poggendorf, Delboeuf, Leper i inni. Stwierdzili oni, że linia 
prosta pojmowana jest przez człowieka jako wyraz spokoju, pogodności; 
linia krzywa — miękkość, niestałość, radość; linia cienka — delikatność, 
umiar; linia gruba (tłusta) — energiczność itp. Grafik-specjalista w dzie
dzinie reklamy prasowej orientuje się doskonale w wykorzystaniu ukła
dów linii, wie пр., że strzałka (typu „błyskawica") powinna być skie
rowana od prawego górnego kąta ogłoszenia do lewego dolnego, gdzie 
rozpoczyna się tekst, ponieważ tekst ten czytany jest zawsze w językach 
zachodnich od lewej do prawej strony. I tu raz jeszcze zostaje zacho
wana jedna z żelaznych zasad reklamy, mówiąca o ułatwieniu do maksi
mum czytania ogłoszeń handlowych. 

Zastosowanie k o l o r u w ogłoszeniach handlowych jest obecnie 
szczytem osiągnięć reklamy prasowej. Istnieją magazyny zachodnie, które 
drukują reklamę nawet czterobarwną, przy odpowiednim wzroście ceny 
(do 200%) w porównaniu z ceną reklamy czarno-białej. Takie cztero
kolorowe ogłoszenia mogą jednak być uzyskane w pismach mających 
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do swej dyspozycji drukarnie stojące na najwyższym poziomie wyposa
żenia technicznego. Dlatego też w naszych warunkach druk ogłoszeń 
trzy czy czterokolorowych nie może być brany pod uwagę (czynione 
są próby w tym kierunku bez większego jeszcze sukcesu głównie z po
wodu złej jakości papieru i farb drukarskich — np. ogłoszenie na 
czwartej kolumnie okładki Przyjaciółki z dnia 23 sierpnia 1959 г.). Dziś 
nasza prasa może jedynie zastanawiać się nad ogłoszeniami jedno i dwu-
kolorowymi, przy czym wybór odpowiednich kolorów dopasowanych do 
treści ogłoszenia jest tak samo ważny, jak dobranie odpowiednich czcio
nek do ogłoszenia tekstowego — kolory, jak czcionki i linie, również 
coś „wyrażają". Za С R. H a a s e m („La Publicité", Paryż 1958) po
dajemy poniżej tabelę niektórych kolorów wraz z ich „wymową": 

Kolor Znaczenie 
Czerwony Dynamiczność, siła, żywotność, ciepło 
Pomarańczowy Ciepło, pogodność 
Żółty Jasność, radość 
Zielony Nadzieja, zdrowie, przyroda 
Niebieski Pewność, przestrzeń, jasność 
Fioletowy Smutek *) 
Brązowy Spokój **) 
Czarny Powaga, smutek, żałoba 
Szary Niepewność, smutek 
Biały Spokój, niepewność 

Autor pracy pt. „La Publicité" podaje również jakie tła powinny być 
używane przy ułożeniu dwukolorowych tytułów ogłoszeń handlowych, 
aby osiągnąć najwyższy stopień wyrazistości i kontrastowości: 

Kolor 
czarny 
czerwony 
żółty 
biały 
czerwony 
biały 
niebieski 

litery Kolor tła 
biały 
biały 
czarny 
niebieski 
czarny 
czerwony 
biały 

Ten zestaw kolorów nie jest dziełem przypadku: każdy związek 
dwóch (i więcej) kolorów działa na nasze narządy wzroku inaczej, gdyż 
kolory wysyłają promienie o określonej długości fali; i tak np. kolor 
czerwony jest bardziej „zaczepny" od niebieskiego czy zielonego, po
nieważ wysyła promienie o większej częstotliwości drgań. Dobry grafik 
układa kolory ogłoszenia głównie na podstawie własnego wyczucia, wy
chodząc z założenia, że im nudniejszy jest tekst lub narzucony układ, 
tym ostrzejsze powinny być używane kolory (przy uwzględnieniu treści 
ogłoszenia — nie może być tak, aby używano żywe kolory jak czerwony 
lub zielony do reklamy np. przedsiębiorstwa pogrzebowego). 

*) unikać; **) używać jedynie jako tło. 
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Istnieje jeden rodzaj reklamy prasowej (zupełnie w naszych pismach 
zaniedbany), który nie wymaga, a nawet wyklucza używanie kolorów, 
jest nim s l o g a n . W sloganach używa się słowa fonetycznie łatwe do 
zapamiętania; ilość tych słów musi być ograniczona do niezbędnego mi
nimum, przy czym użyte terminy nie mogą być niejasne lub dwuznaczne. 
Slogan opiera się na zasadzie wnioskowania (najczęściej nierozwiniętego) : 
„Cukier krzepi" stanowi skrót takiego wnioskowania: Jeżeli zjesz cukier, 
to będziesz silniejszy, podobnie popularny przed wojną „Ostrza Polo 
dobrze golą" równa się wnioskowaniu mniej więcej tej treści: Jeżeli 
chcesz być dobrze ogolony, to używaj ostrza do golenia marki Polo. Jak 
wynika z tych dwóch przykładów slogan reklamowy jest krótki, suge
stywny i łatwy do zapamiętania dzięki rytmowi, a niekiedy rymowi. 
Slogan musi odpowiedzieć na dwa zasadnicze pytania: „co" i „w jakim 
celu". Można układać slogany „piętrowe" — jeden slogan odpowie na 
pytania „co" i „w jakim celu", drugi — „co" i „gdzie" — takie rozło
żone slogany na łamach prasy zachodniej wyglądają w ten sposób, że 
na pierwszej lub drugiej kolumnie drukowany jest slogan numer 1, a na 
końcu lub w środku gazety slogan numer 2. Bywają slogany ogólne, 
tzn. takie które reklamują jakiś ogólny produkt (cukier, skóra, alumi
nium, kakao itp.) oraz slogany szczegółowe, reklamujące konkretną markę 
towaru lub usługi (np. ostrza do golenia „Polo", wycieczki „Orbisu", 
sklepy „Gallux", samochody ciężarowe „Star" itd.). Wydaje się, że bar
dziej atrakcyjny, bardziej konkretny jest slogan szczegółowy zawiera
jący markę produktu (np. „Pasta KIWI but ożywi"). 

M a r k a powinna się składać z jednego krótkiego słowa, łatwego do 
zapamiętania. Są marki, które weszły tak w życie dzisiejszej cywiliza
cji, że stały się nazwami samego produktu (np. „Pathé" — patefon, 
„Gilette" — żyletka, „Linotype" — linotyp itp.) — jest to wymowny do
wód znaczenia marki w życiu gospodarczym. Zamiast takich nazw jak 
„Krem nr 46", czy „Klej biurowy płynny produkowany przez Spół
dzielnię Pracy im....)" skuteczniejsze (i ułatwiające reklamowanie) by-
były marki o sugestywnym brzmieniu. Do zadań reklamy prasowej 
należy nie nadawanie, lecz popularyzacja marki, jednakże nadanie jakie
muś produktowi marki winno nastąpić przy współudziale specjalistów od 
reklamy w ogóle, ponieważ oni najlepiej orientują się jakie słowa są 
bardziej skuteczne od innych. 

O ile ogłoszenia handlowe wymagają dużych umiejętności ze strony 
pracowników przedsiębiorstw reklamowych i redakcji oraz na wysokim 
poziomie wyposażenia technicznego drukarni prasowej, o tyle inaczej 
ma się sprawa z tzw. r e k l a m ą p o ś r e d n i ą . Przez reklamę po
średnią rozumie się wszelki materiał redakcyjny lub agencyjny (a więc 
artykuł, informacja, zdjęcie czy rysunek) reklamujący jakiś produkt czy 
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usługę w sposób różniący się formalnie od tradycyjnej reklamy praso
wej. W naszym ustroju, w którym cała gospodarka jest uspołeczniona, 
gazety zawierają liczne przykłady tego rodzaju reklamy (np. notka in
formacyjna w Trybunie Ludu z dnia 6 września 1959 г., pt. „PIW czci 
rok Słowackiego"; obszerna ilustrowana informacja w Expressie Wie
czornym z dnia 26 sierpnia 1959 r. zatytułowana „Trzy — czy jeden?"). 

Reklama pośrednia bywa zamierzona lub niezamierzona, przykład 
niezamierzonej reklamy prasowej może stanowić reportaż z okazji uru
chomienia produkcji pierwszego polskiego kauczuku syntetycznego, a re
klamy zamierzonej — opis nowego wózka dziecięcego do nabycia w skle
pach MHD wyprodukowanego przez fabrykę X w miejscowości N z poda
niem jego ceny. Czy zamierzona reklama przynosi pismu jakieś zyski, jak 
to ma miejsce przy normalnych ogłoszeniach handlowych? Nie, korzyści 
wypływające z takiej reklamy są jedynie odczuwane przez przedsiębior
stwo produkcyjne lub usługowe oraz przez przyszłych nabywców. 

Prasa kapitalistyczna w okresie międzywojennym drukowała znaczną 
ilość ogłoszeń pośrednich, za które różne firmy płaciły pismom poważne 
kwoty, a nieraz przekupywały nieuczciwych dziennikarzy w celu nama
wiania ich do pisania panegiryków o ich produktach. Dziś ten sposób 
pojmowania reklamy pośredniej został uznany za niewłaściwy (poza 
sporadycznymi wyjątkami w prasie południowo- i północnoamerykań
skiej), co nie oznacza, że reklama pośrednia znikła ze szpalt dzienników 
i magazynów zachodnich. Różnica polega na tym, że informacje rekla
mowe podpisane są bądź mało uwidocznionym symbolem przedsiębior
stwa reklamowego, z którego pochodzi informacja, bądź słowami „com
muniqué" (w prasie wydawanej w języku francuskim) lub „advertising" 
(w prasie anglo-amerykańskiej). 

Zachodnia reklama pośrednia nie ogranicza się do notek informacyj
nych omawiających jakiś określony produkt czy usługę. Istnieją bardzo 
bogate formy tego rodzaju ogłoszeń handlowych: od humorystycznego 
cyklu rysunków do specjalnej kolumny poświęconej jakiejś gałęzi gospo
darki narodowej (zob. ilustracje na str. 47, 51, 53). 

Nie wnikając w to, która reklama pośrednia jest bardziej skuteczna 
i lepiej wykonana, należałoby zapytać, czy krajowe przedsiębiorstwa re
klamowe, a w szczególności Powszechna Agencja Reklamy, nie powinna 
się zająć zagadnieniem redagowania i udostępnienia prasie gotowych 
wzorów i tekstów tej reklamy? Wypadnie moim zdaniem odpowiedzieć 
pozytywnie na to pytanie. Dla dobra naszej gospodarki, społeczeństwa 
i prasy zamierzona reklamą pośrednia mogłaby podlegać tym samym 
prawom co ogłoszenia handlowe. Jest to forma reklamy nie do pogardze
nia, ponieważ będąc bardziej subtelna i łatwiejsza do technicznego wy-
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konania na łamach prasy, może przynieść nie lada zyski tak producentom, 
jak i poszczególnym gazetom i wydawnictwom, które informowałyby przy 
tym swych czytelników o nowościach naszego przemysłu. 

W związku z wykonaniem reklamy pośredniej przez agencje reklamy, 
nasuwa się problem poruszony przez dyrektora PAR, E. Sztetnera, 
w swoim artykule pt. „Niektóre problemy ogłoszeń w RWS „Prasa" 5), 
a mianowicie, że ,(biuro ogłoszeń to nie magazyn z towarem na pół
kach" 6). Jak wynika z organizacji pracy największego francuskiego 
przedsiębiorstwa reklamy prasowej „Régie-Presse", właśnie „biuro ogło
szeń to magazyn z towarem na półkach" — na każde nagłe żądanie pisma 
zawsze znajdzie ono odpowiednie ogłoszenie handlowe (czy to w formie 
anonsu, sloganu czy reklamy pośredniej). 

Jest rzeczą zrozumiałą, że znajdą się ogłoszenia nie mogące pójść 
w każdej chwili ze względu na istnienie harmonogramu pewnych kam
panii reklamowych, ale ogólnie biorąc „repertuar" przedsiębiorstwa 
reklamowego posiada zawsze aktualne „żelazne pozycje" (loteria pań
stwowa, wielkie sklepy, niektóre artykuły spożywcze lub gospodarstwa 
domowego itp.), które mogą zostać zamieszczone w każdej chwili zgodnie 
z umową uprzednio zawartą z ogłoszeniodawcami. Ale te „żelazne po
zycje" jak inne terminowe ogłoszenia nie „spadły z nieba". Przed
siębiorstwo reklamowe zdobyło je dzięki intensywnej pracy. Na własny 
koszt przeprowadziło badania co do możliwości sprzedaży w danym 
mieście czy regionie określonych towarów, z kolei przekonało producen
tów tych właśnie towarów z cyframi w ręku, iż nadeszła chwila rozpo
częcia kampanii reklamowej na łamach prasy wybranego regionu. Ten 
sposób operowania zapewnia producentom i prasie możliwości osiągnięcia 
wysokich zysków, a przecież w ostateczności po to istnieje reklama pra
sowa (nie wracając już do zagadnienia społecznej roli reklamy). 

Nie jest celem niniejszego artykułu omówić działalność Powszechnej 
Agencji Reklamy, jednakże konieczności wynikające z ogólnego problemu 
reklamy prasowej zmuszają do zatrzymania się nad pewnymi drobnymi 
na pozór kwestiami. Wśród nich wysuwa się sprawa kontroli wykonania 
merytorycznego i technicznego ogłoszeń na łamach prasy. W cytowa
nym artykule dyr. E. Sztetnera znajdujemy pogląd, iż graficzne i tech
niczne wykonanie ogłoszenia handlowego stoi na niskim poziomie, gdyż 
„po prostu nie dbamy o strony ogłoszeniowe"7). Nasuwa się pytanie: kto 
to „my" — czy redakcje?, drukarnie?, a może PAR? Dyr. E. Sztetner po
stuluje, aby odpowiadali za układ i stronę graficzną ogłoszenia głównie 
wykwalifikowany zecer, redaktor oraz grafik. Słusznie, ale to jeszcze 

5) Biuletyn Zarządu Głównego RSW „Prasa", 1959, nr 6 str. 5. 
e) Jak wyżej str. 7. 
7) Jak wyżej str. 6. 
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mało skuteczne, gdyż redakcje i drukarnie zwłaszcza dzienników nie 
mają czasu na porządne opracowanie ogłoszeń (jest to ich główne uspra
wiedliwienie). A jednak sprawa może być stosunkowo szybko i racjo
nalnie rozwiązana. 

Dyr. Sztetner porównując strony ogłoszeniowe Życia Warszawy 
i Expressu Wieczornego z podobną stroną szwajcarskiego Neue Züricher 
Zeitung stwierdza, że nasze ogłoszenia są mdłe i mało ciekawe. Nie na
leży sądzić, że ogłoszenia prasy szwajcarskiej należą do najbardziej 
oryginalnych, ale ponieważ o niej jest mowa pozwolimy sobie zahaczyć 
na jej ppdstawie o interesujące nas zagadnienie. Do głównych dzienni
ków szwajcarskich należą Neue Züricher Zeitung i Le Journal de Ge
nève, oba te pisma wychodzą w dwóch różnych językach (niemieckim 
i francuskim) i w dwóch różnych miastach (Zurych i Genewa). Ponadto 
Le Journal de Genève reprezentuje linię polityczną bardziej liberalną od 
Neue Züricher Zeitung, a jednak podają raz po raz ogłoszenia handlowe 
identycznej treści (choć w innych językach) i identycznym rozwiązaniu 
graficznym. W Szwajcarii działają cztery wielkie przedsiębiorstwa re
klamowe: „Publicitas SA", „Orell Füsseli SA", „Annonces Suisses SA" 
i „Mosse Annonces SA", zrzeszone w „Association d'Agences Suisses 
de Publicité". Do ich zadań należy akwizycja, rozpowszechnienie reklamy 
prasowej oraz jej w y k o n a n i e . 

Powyższy postulat dotyczy wyłącznie wykonania ogłoszeń handlo
wych (inaczej ma się rzecz z drobnymi ogłoszeniami, które wykonane 
są jedynie przez redakcje i drukarnie poszczególnych dzienników bez 
specjalnego „wykończenia" graficznego). Wyłączamy również od nich ru
brykę „przetargów", gdyż technicznie nie podlega zasadom przyjętym 
przy rozpowszechnianiu ogłoszeń handlowych. Ogłoszenia o przetargach 
są dostarczone prasie w stanie „surowym"; od biura ogłoszeń lub akwi
zytora kierowane są do zecerni, gdzie składa się je głównie maszynowo. 
Nikt nie interesuje się ich wyglądem i treścią. Redakcja zamieszcza je 
chętnie, ponieważ przynoszą poważne dochody. A jednak stanowią je
den z „grzechów głównych" dzisiejszej prasy polskiej — zaledwie czy
tane są przez niecały P/o ogólnej liczby czytelników, przy czym zajmują 
około 40°/o całej powierzchni reklamowej prasy codziennej. Jak temu 
zaradzić? Sprawa jest naszym zdaniem stosunkowo prosta do załatwie
nia, choć proponowane rozwiązanie spotka się z wieloma zarzutami 
natury ekonomicznej, wydawniczej, organizacyjnej itp. Chodzi o to, aby 
Powszechna Agencja Reklamy wydawała pismo (np. tygodniowe) zawie
rające wyłącznie ogłoszenia o przetargach oraz pewne rodzaje ogłoszeń 
drobnych o zasięgu ogólnokrajowym („pracownicy poszukiwani", „kon
kursy na obsadzenie kierowniczych stanowisk", „przyjmowanie do szkół 
zawodowych" itd.). 
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Pismo takie wydawane przez PAR miałoby bardzo poważne znaczenie 
dla naszej prasy i dla naszego życia gospodarczego: 1° eliminowałoby 
niepotrzebne ogłoszenia zamieszczane na łamach prasy codziennej, 
2° skuteczność oddziaływania ogłoszeń przetargowych i innych byłaby 
dużo większa ze względu na zwiększenie się do maksimum obszaru roz
chodzenia się tego „monitora ogłoszeniowego" i, 3° z punktu widzenia 
gospodarki narodowej pismo tego rodzaju stałoby się potężnym infor
matorem płynności fachowców, potrzeb rynku pracy oraz dawałoby 
cenne wiadomości wszystkim przedsiębiorstwom o tym, gdzie ogłoszony 
jest przetarg lokomotywy, ciężarówki, czy na wykonanie określonych 
robót — przy pomocy pisma dyrektorzy jednych okręgów przemysło
wych dowiadywaliby się gdzie i co się sprzedaje lub kupuje w innych 
okręgach. 

Taka kohcepcja spotka się zapewne z oporami ze strony kierowni
czych kół wydawniczych RSW „Prasa", gdyż poszczególne gazety tracić 
musiałyby spory grosz, nie publikując już ogłoszeń w/w rodzajów. Ale 
należy pamiętać, że uzyskanie wysokich dochodów z reklamy nie jest 
warunkiem sine qua non naszej prasy; ogłoszenia muszą także być pod
porządkowane ideowo-politycznym założeniom naszej prasy, odpowiadać 
bieżącym potrzebom gospodarki narodowej, potrzebom czytelnika oraz 
służyć gazecie, a nie obniżać jej poziomu w sposób niekiedy wprost kom
promitujący. 

SUPLEMENT: Tablice porównawcze 

Porównanie tablic (str. 60—62) jest bardzo pouczające, wynika z nich, 
że przeciętnie 9% powierzchni zbadanych polskich gazet składa się z re
klamy prasowej. Natomiast w pięciu wybranych dziennikach zachodnio
europejskich (dwa francuskie, dwa szwajcarskie i jeden zachodnio-nie-
miecki, należące do gazet o dość „spokojnym" układzie graficznym) ta 
przeciętna wynosi 32,9%. Wydaje się, że reklama prasowa w naszej 
prasie powinna zajmować około 25% powierzchni. Z kolei ogłoszenia han
dlowe stanowią w pismach polskich 32,7% całej reklamy (w tym około 
15% dla samych „przetargów"); w pismach zachodnich natomiast ogło
szenia handlowe stanowią 70,2% całej reklamy. 

Najgorzej przedstawia się u nas sprawa ilustrowanej reklamy pra
sowej, stanowiącej zaledwie 3% wszystkich ogłoszeń; w pięciu dzienni
kach zachodnich ilustrowane ogłoszenia handlowe stanowią 48,6% całej 
reklamy — proporcja przyjęta między ilustrowanymi i tekstowymi ogło
szeniami w prasie zachodniej wydaje się rozsądna. Około 60% całej 
reklamy zamieszczonej na łamach dzienników zachodnich znajduje się 



T a b e l a 1: Reklama prasowa w 5 dziennikach polskich w okresie od 10 do 16 sierpnia 1959 r. 

Tytuł 

Trybuna 
Ludu 

Życie 
Warszawy 
Sztandar 
M tody eh 
Exspress 
Wieczorny 
Trybuna 
Robotnicza 

S tosunek 
pow. rekla
my do pow 

pisma 
w % 

3,7 

19,1 

0,4 

12,8 

9,2 

Reklama 
ogłosze
nia han
dlowe w % 

53,1 

29,7 

-

32,6 

48,1 

ogłosze
nia drob
ne w % 

46,9 

70,3 

100,0 

67,4 

51,9 

Stosunek 
reklamy 
ilustro
wanej 
w % 

5,1 

1,5 

— 

6,9 

1,8 

Umiejscowienie 
lewe ko -
lumny 
w % 

16,8 

50,1 

100,0 

9413 

52,6 

prawe ko
lumny 
w % 

83,2 

49,9 

— 

5,7 

4 7,4 

Umiejscowienie reklamy na 
kolumnach w % 

1 2 

10,7 

2,4 

100,0 

W 
52,3 

3 4 

5,7 

4,8 

53,5 

0,3 

5 

58,8 

38,5 

12,6 

47,4 

6 

0,5 

42,1 

29,6 

7 

24,3 

11,5 

8 

0,7 



T a b e l a 2: Reklama prasowa w 5 dziennikach zachodnich w okresie od 10 do 16sierpnia 1959 r. 

Tytut 

Le Monde 

Le Figaro 

Le Journal 
de Geneve 

Neue Zuri 
cher Zei

tung 

Die Welt 
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to

su
ne
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. 
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23,8 

22,7 

39t7 

44,6 

33,7 

Reklama 
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sz

en
ia
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nd
lo

w
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w
 %

 

87,3 

43,7 

78,1 

73,7 

68,1 

og
to

sz
en

ia
 

dr
ob

ne
 

w
 

%
 

12,7 

56,3 

21,9 

26,3 

31,9 

St
os

un
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 r
ek
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m
y 

ilu
st

ro
w

a
ne

j 
w

 %
 

21,7 

53,1 

57,9 

62,3 

48,2 

Umiejsców. 

le
w

e 
ko

lu
m

ny
 

w
 

%
 

37,2 

33,5 

39,0 

64,6 

27,2 

pr
aw

e 
ko

lu
m

ny
 

w
 %

 

62,8 

66,5 

61,0 

35,4 

72,8 

/ / / Т » / А / Ч Л Л М / / А Л 1 * rbklntrw n o t r t / i i r t i n n r / i L I S •i 

1 

3,7 

3,6 

2 

3,9 

3 

12,1 

17,7 

8,8 

4 5 

6,2 22p 

3,2 

V 

12,3 

6 

4,1 

7 

V 

9,1 

19,120)124,2 

6,5 

8 9 

31,1 

14,514,7 

15,0 

3,5 17,5 

12,527^2^2 

10 

11,3 

V 

17,5 

11 12 

15,6 

14,713,7 

5,5 

19,5 

11,3 

4,8 

13 

9,3 

U 

8,1 

15 

3,1 

16 

8,4 



T a b e l a 3: Reklama prasowa w 5 tygodnikach polskich z dnia 16 sierpnia 1959 r. 

Tytuł 

Nowa Wieś 

Panorama 

Przekrój 

Przyjaciół
ka 

Stolica 

Stosunek 
pow rekla
my do pow. 
pisma 
w % 

— 

1,3 

M 
Ь9 

0,4 

Reklama 

ogłosze
nia han
dlowe w % 

— 

73,8 

100,0 

51,3 

100,0 

ogłosze
nia drob
ne w % 

— 

26,2 

— 

48,7 

— 

Stosunek 
reklamy 
ilustro
wanej 
w % 

— 

73,8 

66,1 

46,7 

— 

Ogłoszę 
nia kolo

rowe 
w % 

— 

— 

цз1} 

-*) 

— 

Umiejscowienie 

lewe ko
lumny 
w % 

— 

• — 

33,8 

100,0 

'— 

prawe ko
lumny 
w % 

—. 

100,0 

66,2 

— 

100,0 

Umiejscowienie reklamy 
na kolumnach w % 

11 

66,2 

14 15 

Щ0 

100,0 

20 

17,3 

22 

16,5 

23 

Ю0,0 

^Ogłoszenie drukowane w kontrze na kolorowym tle 
г) W numerze 34/596/z 23 sierpnia 1959r zamieszczone zostało na całej 4 kolumnie okładki ilustrowane 

kolorowe ogłoszenie handlowe 



REKLAMA — WAŻNY ELEMENT GAZETY 6$ 
na prawych kolumnach, jest to zgodne z postulatem wysuwanym przez 
Starcha w swej pracy pt. „Principles of Advertising"; również w tej 
kwestii nasze gazety mają pewne niedociągnięcia — tylko 37,3% reklamy 
znajduje się na prawych stronach dzienników. 

W sprawie rozmieszczenia reklamy prasowej na poszczególnych ko
lumnach gazety, jedynie Życie Warszawy nie ogranicza się do drukowa
nia jej na stałych kolumnach, w tym wypadku pismo to upodobnia się 
do prasy zachodniej, w której reklama jest rozmieszczona prawie po 
całym numerze dziennika. Dodać należy, że zbadane dzienniki francu
skie, szwajcarskie i niemieckie mają w tej dziedzinie większe możliwości, 
ponieważ ich objętość jest prawie dwa razy większa od objętości pol
skiej gazety codziennej. 
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STANISŁAW PETERS 

ROLA GRAFIKA W PIŚMIE CODZIENNYM 

Elementy plastyki i grafiki w prasie nabierają coraz więk
szego znaczenia, dlatego już dziś w wielu redakcjach obok 
dziennikarzy pracują graficy. Autor w oparciu o przykłady, 
zaczerpnięte z praktyki, próbuje określić miejsce i rolę gra

fika w zespole redakcyjnym. 

Na treść dzienników i czasopism składa się tekst drukowany i elementy pla-
styczno-graficzne w postaci fotografii, rysunków, winiet, zdobników. Do elementów 
graficznych zaliczamy wszystko to, co tworzy się przy pomocy ołówka, pędzla, 
piórka (rysunki, winiety, ozdobniki). Fotografia natomiast to element plastyczny. 
Grafika może spełniać w prasie dwojaką rolę: informować, wyjaśniać, dopełniać 
tekst (podobnie jak to czyni fotografia) lub pełnić funkcje czysto zdobnicze (wi
niety, ozdobniki). Natomiast fotografia prócz funkcji pierwszej: informacyjno-wy-
jaśniająco-dopełniającej, może pełnić funkcję czysto estetyczną (np. ukazywanie 
piękna krajobrazu, urody kobiecej itp.). 

Stosunek wzajemny tekstu do elementów graficzno-plastycznych może układać 
się rozmaicie. Dzisiaj do rzadkich wyjątków należą dzienniki i czasopisma igno
rujące całkowicie te elementy. Nie ma natomiast pism i czasopism, które ope
rowałyby jedynie elementami plastyczno-graficznymi z pominięciem tekstu. Nawet 
czasopisma dla najmłodszych dają krótkie objaśnienia do ilustracji. W zależności 
od wzajemnego stosunku tekstu i elementów piastyczno-graficznych kształtuje się 
oblicze gazety lub czasopisma. 

Prasa coraz chętniej sięga po elementy plastyczno-graficzne, coraz większą 
uwagę przywiązuje do poziomu tych prac, ukazujących się na jej łamach. Jest 
to wynik nacisku telewizji. Nie chcąc dać się wyrugować z rynku jako jedna 
z form informacji musi prasa z konieczności stosować coraz żywsze redagowanie 
swych łamów. 

Obok więc redaktorów współpracują z prasą w coraz szerszym zakresie foto-
dziennikarze i graficy. Jeśli w Polsce fotodziennikarz jest postacią całkowicie 
zasymilowaną w prasie codziennej i periodycznej, to inaczej kształtuje się sprawa 
grafików. Angażuje się ich w dwojaki sposób: 1) jako etatowych grafików, głównie 
w czasopismach, gdzie czuwają nad stroną graficzno-plastyczną kolumn, 2) jako 
rysowników zamieszczających swe prace bądź na zamówienie redakcji, bądź nad
syłających je z własnej inicjatywy. 

Pisma codzienne obywały się dotychczas bez grafików. Nad układem kolumn 
gazetowych czuwał jeden z redaktorów interesujący się zagadnieniami typogra-



ROLA GRAFIKA W DZIENNIKU 65 

ficznymi. Były ustalone kanony budowy kolumny gazetowej dzielącej się na łamy 
o stałej szerokości. Zmiana szerokości była dopuszczalna w pewnych z góry okre
ślonych wypadkach. Również skład tytułów podlegał ustalonym kanonom. Ton 
stronie typograficzno-graficznej nadawali w pierwszym rzędzie redaktorzy naczelni, 
sekretarze i częściowo redaktorzy techniczni. Charakterystyczne, że każdy naczelny 
i sekretarz uważali się za nieomylną wyrocznię w decydowaniu o stronie typo-
graficzno-plastyczno-graficznej pisma, chociażby byli pozbawieni wyobraźni pla
stycznej i mieli nikłe lub żadne przygotowanie poligraficzne. Uwagi grafików były 
najczęściej ignorowane. 

Od kilku lat jesteśmy jednakże świadkami ciekawej ewolucji strony plastycz
nej pism codziennych. Coraz silniej przenika do świadomości kierownictwa redakcji 
przekonanie o konieczności konsultowania obrazu plastyczno-graficzno-typograficz-
nego z grafikiem. Co więcej, poczyna się angażować grafika na ryczałt lub nawet 
na stały etat. Coraz więcej uwagi przykłada się do takich szczegółów jak nagłówek 
pisma codziennego, rodzaje winiet, ich wartość estetyczna, ocena rysunków. W re
dakcjach dochodzi się do wniosku, że w tych sprawach powinni zabierać głos rów
nież graficy. Grafika i plastyka prasowa to jednak odrębna dziedzina wymagająca 
osobnych studiów, nie mówiąc już o wiedzy poligraficznej. Tymczasem nasze szkoły 
kształcą grafików afiszowych i książkowych nie doceniając potrzeby przygotowywa
nia kadr grafików prasowych. 

Konieczność angażowania grafików do prasy codziennej wynikła jeszcze z innej 
potrzeby. Oto prasa codzienna pragnąc przyciągnąć młodego czytelnika wycho
wującego się w dobie nacisku telewizji, ekranu kinowego i afisza, musiała zdy
namizować się szczególnie pod względem graficzno-plastycznym. Pisma codzienne 
przechodzą w Polsce ciekawą ewolucję, zbliżając się swym wyglądem do magazy
nów. W Krakowie widać to szczególnie w Echu Krakowa oraz w Gazecie Kra-> 
kowskiej. Jedynie Dziennik Polski trwa przy starych pozycjach statycznych nie 
uznając winiet, rzadko sięgając po rysunek. Jego fotografie są mało dynamiczne 
w sensie ujęcia bieżącej rzeczywistości od strony informacyjnej. Podobne zja
wiska obserwujemy również poza Krakowem. Kurier Polski wychodzi jako po-
południówka nie tylko ze względu na dużą ilość tytułów prasy porannej w War
szawie, lecz również i ze względu na możność wprowadzenia żywszych elementów 
plastycznych, którymi potrafił sobie utorować drogę do, bądź co bądź, zamkniętego 
na cztery spusty i nasyconego dostatecznie tytułami rynku czytelniczego. Również 
wśród czasopism typu magazynowego nastąpiło znaczne ożywienie stosowanych 
różnorakich elementów plastycznych. Szczególnie dotyczy to pism typu magazy
nowego bardzo silnie odczuwających nacisk telewizji (Dookoła świata, Przekrój, 
Zdarzenia.) 

Jakie zadania ma do spełnienia grafik w piśmie codziennym? 
Jak już zaznaczyłem, szkolnictwo plastyczne nie przygotowuje w sposób zor

ganizowany plastyków do pracy w prasie. W poszukiwaniu dochodów angażują się 
chętnie do pracy dziennikarskiej, gdzie mają ogromne możliwości inwencji twór
czej. W zetknięciu z pracą na codzień natrafiają na szereg trudności. Szybko wcią
gają się jednak do tej pracy a nawet przywiązują do niej, urzeczeni tempem, 
koniecznością szybkiego reagowania przy pomocy grafiki na zmianę gustów czy
telników i zmienne wymagania kierownictwa redakcji. Braki w wyszkoleniu nadra
biają stosunkowo szybko i po pewnym czasie poczynają oddziaływać w poważnym 
stopniu na obraz zewnętrzny pisma. Posiadając świadomość kształtowania smaku 
czytelnika drogą codziennego oddziaływania odczuwają o wiele większą satysfakcję 
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w pracy niż przy tworzeniu afiszów. Powoli wpływają na innych członków redakcji,, 
nie wyłączając kierownictwa, które poczyna ustępować im, uznając ich autorytet 
w dziedzinie graficzno-plastycznej. Podnoszenie się poziomu artystycznego pisma, 
wpływa na czytelnika. 

Zadania grafika w piśmie codziennym są bardzo szerokie. Zacznijmy od foto
grafii. Ocena walorów informacyjno-sprawozdawczych czy wyjaśniających należy 
do kierownictwa redakcji. Grafik ma w pierwszym rzędzie ocenić w sposób pra
widłowy, czy wykonanie techniczne zdjęcia gwarantuje odpowiedni wynik w re
produkcji. Na ten wynik składa się jeszcze wiele innych czynników, jak obróbka 
fotografii w cynkografii czy w rotograwiurze. Dlatego plastyk musi poznać szcze
gółowo proces produkcyjny, by wykryć przyczyny błędów występujących w re
produkcji. Plastyk musi znać się na kadrowaniu zdjęcia, na retuszu. Jak tekst 
wymaga odpowiednich skrótów, stylistycznych poprawek, wygładzeń, podobnie 
zdjęcie rzadko kiedy może być odesłane do produkcji bez odpowiedniego przy
cięcia, usunięcia zbędnych szczegółów zaciemniających jego treść. Nożyczki w ręku 
plastyka są nieodzownym narzędziem. Osobnym, ciągle mało docenianym, zagad
nieniem w prasie codziennej jest retusz, który nie może obciążać kierownictwa 
plastycznego, gdyż brak mu czasu. Retusz jednak to odrębne zagadnienie i odrębne 
umiejętności. Grafik po studiach potrafi szybko opanować i tę dziedzinę. 

Nie może być również obojętna dla grafika strona artystyczna zdjęcia. Odpo
wiednie oświetlenie, wydobywające plastykę przedmiotu czy osoby, właściwa kom
pozycja i wiele innych zagadnień z dziedziny fotografiki wymaga odpowiedniego 
przygotowania. Grafik powinien dbać o to, by obok zdjęć o charakterze informa
cyjnym, zwykle wykonanych z mniejszą dbałością o stronę artystyczną, ukazywały 
się zdjęcia o wybitnych walorach artystycznych, choćby całkiem pozbawionych cech 
aktualności. Podnoszą one wartość pisma, kształtują smak czytelnika, zadowalają jego' 
zmysł estetyczny. 

Dalsza jego rola polega na ocenie rysunków zamieszczanych w prasie. Naj
prostszą rzeczą jest przedruk rysunków z zagranicznych pism, zwłaszcza humory
stycznych. Na łamach niektórych pism wojewódzkich ukazują się rysunki o bardzo 
niskim poziomie wykonywane przez domorosłych artystów. Dowodzi to, jak słaba jest 
znajomość zagadnień plastyczno-graficznych wśród dziennikarzy i jak konieczne jest 
angażowanie do współpracy grafików, którzy byliby odpowiedzialni za poziom prac 
graficznych. Kierownictwo redakcji jest w równej mierze odpowiedzialne za treść 
materiałów drukowanych jak i za poziom grafiki. Nad tymi sprawami przechodziło 
się dotychczas do porządku dziennego. Pojawianie się krytycznych uwag w pi
smach plastycznych na temat poziomu prac graficznych w niektórych pismach 
codziennych nie wywoływało reakcji ze strony kierownictwa atakowanych redakcji^ 

Grafik jest również odpowiedzialny za poziom winiet, przerywników, zdob-
ników. W prasie zagranicznej nastąpiła ostatnio ucieczka od tych elementów ry
sunkowych, co znacznie zubożyło plastycznie wiele pism. Powody tego zjawiska 
mogą być rozmaite. Fotografia jest najbardziej konkretnym odtworzeniem rzeczy
wistości, rysunek zaś jest zjawiskiem wtórnym i przetworzonym przez wyobraźnię 
artysty. Jeszcze bardziej istotny wydaje się drugi powód ucieczki od grafiki: wykona
nie fotografii do celów produkcyjnych w gazecie wymaga o wiele krótszego cyklu pro
dukcyjnego od momentu rodzenia się jej w aparacie do momentu odbicia na papierze. 
Rysunek wymaga większych zabiegów przez to i czasu, jest więc kosztowniejszy. 

Redakcje polskie posługują się natomiast chętnie rysunkiem. Ta gorliwość w po
sługiwaniu się materiałem graficznym najczęściej płynie u nas jednak nie z świa
domości wagi tego elementu w redagowaniu pisma. Wśród dziennikarzy panuje 
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głęboko zakorzenione przekonanie, że pismo zyskuje optycznie na tym, jeśli na 
kolumnie znajdą się fotografie lub rysunki. Jest to jednak podejście czysto for
malne. Ciągle jeszcze nie jest ważne, co dana fotografia czy rysunek przedstawiają 
oraz jaka jest ich wartość artystyczna. Wiele zdjęć lub rysunków pojawia się na 
kolumnach tylko dlatego, że przełamują szarzyznę składu drukarskiego i łatają 
często braki w materiale tekstowym. Gdy na kolumnie tworzy się nagle luka wsku
tek usunięcia jakiegoś materiału w ostatniej chwili przed oddaniem na kalander, 
wtedy sięga się po kliszę z zapasu i włącza w kolumnę, bez względu na to, co ta 
ilustracja przedstawia oraz bez względu na jej aktualność. Jest to zresztą stano
wisko redakcji nie tylko w momentach krytycznych. Gdy powstaje koncepcja ko
lumny, redaktor wyznacza pewną ilość miejsca na grafikę z góry a potem dopiero 
martwi się, skąd wziąć fotografie i rysunki. Ilustracja jest więc przypadkowa, nie 
wypływa jak tekst z planów redakcji lub z potrzeb chwili. Ponieważ dobór ilu
stracji następuje często w ostatniej chwili, wtedy każde zdjęcie jest dobre, choćby 
w ogóle nie interesowało czytelnika. Idą więc zdjęcia krajobrazowe, wyskakuje ni 
stąd ni zowąd tematyka całkowicie przypadkowa, kłócąc się wyraźnie z treścią 
materiałów słownych. Cierpią na tym szczególnie kolumny terenowe. Brak ma
teriału ilustracyjnego jest tutaj zjawiskiem stałym. Nawet jako tako przygotowany 
korespondent terenowy nie daje sobie rady z fotografią. Kolumny terenowe operują 
więc widokami miast i powtarzającymi się do znudzenia „scenkami rodzajowymi" 
z targów i jarmarków. Nie grzeszy zbytnią inwencją CAF i dostarcza na ogół zdjęcia 
nieciekawe. Jedynie z wymiany z zagranicą można znaleźć ciekawszy materiał, 
jeśli jednak pojawia się w kilku pismach jednocześnie, zmniejsza to jego atrak
cyjność. Taki stan rzeczy podważa zaufanie czytelnika do pisma. 

Grafik nie wiele może pomóc w tym stanie rzeczy. Jego rola ogranicza się 
ciągle zresztą do oceny strony technicznej zdjęcia. A powinien wywalczyć sobie moż
ność wpływania na decyzję w sprawie zmniejszania lub powiększania zdjęć, wy
kadrowania pewnych partii. Zbyt mała powierzchnia przeznaczona na zdjęcie prze
kreśla jego walory nie tylko artystyczne lecz i tematyczne. Wielkość zdjęcia zależy 
nie tylko od wielkości kolumny lecz i od tematu, który przedstawia. Jeśli grafik ma 
być rzeczywiście odpowiedzialny za stan reprodukcji, powinien znać zagadnienia 
techniczne zdjęcia, by umieć ocenić prawidłowo walory zdjęcia do reprodukcji, 
dobór papieru itp. Umiejętności te zdobywa w ciągu długiej praktyki. Dlatego 
częsta zmiana na stanowisku grafika jest bardzo niekorzystna. Czytelnik przywią
zuje się do pewnego stylu i niechętnie widzi radykalne zmiany w oprawie gra
ficznej pisma, następujące zwykle wraz ze zmianą grafika. Grafik o długoletnim 
stażu i dużym doświadczeniu jest ceniony w piśmie codziennym oraz periodycznym 
na równi z dziennikarzem. 

Jeśli przy ocenie fotografii dla prasy współpracuje dziennikarz z grafikiem, 
a przynajmniej winien współpracować, inaczej sprawa wygląda przy rysunkach. Fo
tografia głównie informuje a tylko ubocznie wyraża indywidualność autora. Dlatego 
ocena fotografii leży głównie w rękach dziennikarza, który patrzy na nią jako na ma
teriał informacyjny. Rola grafika ogranicza się do oceny strony technicznej, przydat
ności do reprodukcji. 

Inaczej przedstawia się sprawa z rysunkiem. W charakterze informacji wy
stępuje rzadko. Spełnia tę rolę o wiele lepiej fotografia. Tylko w wyjątkowych 
wypadkach sięga redakcja po rysunek-informację. W dobie stanowczej przewagi 
fotografii, oddającej z takim realizmem bieżące życie, próba zastępowania jej rysun
kiem może wywrzeć na czytelniku niekorzystne wrażenie. Podchodzi do rysunku 
z mniejszym zaufaniem z góry nastawiony, że rysunek nie odda wiernie rzeczywi-

R* 
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stości. Czytelnik masowy nie szuka wzruszeń w ilustracji lecz dokumentu potwier
dzającego fakty podane w druku. 

Szerokie pole otwiera się przed rysunkiem, gdy ma ambicję być wykładnikiem 
aktualnych wydarzeń szczególnie w zakresie polityki. Celność w satyrycznym przed
stawieniu sytuacji może zastąpić długi nieraz artykuł. Takim darem odznaczają się 
tylko nieliczni rysownicy mający walory publicystyczne. O wartości rysunków musi 
wypowiedzieć się w pierwszym rzędzie dziennikarz, który ocenia jego czytelność. 
Jeśli bowiem czytelnik nie zrozumie jego treści od pierwszego wejrzenia, rysunek 
będzie chybiony. Redaktor ocenia również wartość satyryczną rysunku, jego walor 
polityczny. Ten typ rysunku ma zastąpić długie wywody słowne, ma nieraz ułatwić 
czytelnikowi ocenę sytuacji. Dlatego zamieszczenie go przy odpowiednim artykule 
jest kluczem do zrozumienia jakiegoś problemu. 

Zadanie grafika natomiast będzie polegało na ocenie graficznej rysunku, czy
telności jego pod względem formalnym. Jego zadanie nie będzie łatwe. Grafik musi 
z jednej strony liczyć się z poziomem odbiorcy, dla którego nie będzie strawny 
rysunek zbyt nowoczesny, z drugiej nie może iść na całkowitą łatwiznę, tandetę. 
Aby wypośrodkować między wymaganiami sztuki a potrzebami i przygotowaniem 
szerokiego odbiorcy, musi zrezygnować z daleko idących ambicji. W tej delikatnej 
materii dziennikarze powinni tylko wtedy zabierać głos, gdy mają przygotowanie 
plastyczne. Grafik musi mieć wyczucie, z jakim odbiorcą ma do czynienia i po
siadać pewien dalekosiężny program działania. Przyzwyczajanie do nowoczesnych 
form nie może odbywać się gwałtownie lecz drogą ewolucji. Listy czytelników są 
świetną wskazówką, gdy zbyt szybko dąży się do celu. 

Osobnym polem działania grafika jest ocena tzw. popularnie karykatury, t j . 
rysunku o treści satyrycznej lub humorystycznej. Ten typ twórczości ukazuje się 
obficie na łamach prasy polskiej, czerpiąc pełną garścią ze źródeł obcych. Mniej 
bowiem kosztuje i daje większą gwarancję posługiwania się formą wysoce wy
kształconą. W pismach zagranicznych istnieją bowiem kierownicy graficzni, którzy 
nie dopuszczają byle czego na łamy prasy. Polscy rysownicy są natomiast związani 
z kilku pismami satyrycznymi. Rola grafika polega na tym, by ocenić, czy rysunek 
satyryczny posiada istotnie dowcip sytuacyjny poparty zabawnym ujęciem gra
ficznym. Grafik ma ocenić, czy rysunek działa w dostatecznej mierze na wyobraźnię 
i tym samym ułatwiać zrozumienie jakiejś idei. W redakcjach polskich sprawą oceny 
rysunku satyrycznego zajmują się w zasadzie wszyscy, bez względu na to, w jakim 
stopniu są do tego przygotowani i stąd tyle materiału słabego nie tylko pod wzglę
dem wartości formalnych i treściowych. Oceną tej strony działalności prasowej 
powinni zajmować się tylko dziennikarze mający w tym kierunku przygotowanie 
przy współudziale grafików. 

Krakowski Ośrodek Badań Prasoznawczych nawiązał kontakt z Katedrą Gra
fiki Książki Akademii Sztuk Plastycznych celem wciągnięcia do współpracy pracow
ników naukowych tej placówki nad zagadnieniami grafiki prasowej. Na tematy te 
wygłoszono odczyt w Ośrodku Badań Prasoznawczych (pod tytułem: „Zagadnienia 
plastyczne w prasie"). Udział w odczycie wzięli prof. Witold Chômiez, kierownik Ka
tedry Grafiki Książki oraz zespół pracowników Katedry. 

Katedra doceniając inicjatywę Ośrodka Badań Prasoznawczych w sprawie za
gadnień graficznych w prasie przygotowuje wystawę poświęconą grafice prasowej 
w perspektywie historycznej oraz wytypuje grono współpracowników, którzy po
dejmą w porozumieniu z Ośrodkiem Badań Prasoznawczych opracowanie tema
tyki dotyczącej zagadnień graficznych w prasie. 
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SZKOLENIE DZIENNIKARZY W USA 

Autor — pracownik naukowy Wyższej Szkoły Dziennikar
skiej w bille — przebywał przez pewien czas w Stanach 
Zjednoczonych, aby zebrać materiały do pracy na temat 
amerykańskiego szkolnictwa dziennikarskiego. (W USA jest 
około 600 placówek, w których szkoli się dziennikarzy). Po
niższy artykuł, opracowany dla „Zeszytów Prasoznawczych", 
stanowi zwięzły zarys wyników tych badań. Henry Salem-

bier napisał artykuł podczas swego pobytu w Polsce. 

„To marry culture and technique" („Związać kulturę z techniką") — oto jak 
określił zadanie amerykańskiego szkolnictwa wyższego w zakresie dziennikarstwa 
Joseph P u l i t z e r , jeden z najwybitniejszych dziennikarzy St. Zjednoczonych, 
a zarazem założyciel Szkoły Dziennikarskiej przy Uniwersytecie Columbia. Zasada 
ta, tak bardzo potrzebna w naszym zawodzie, legła u podstaw szkolenia dzien
nikarzy w USA poczynając od samych jego początków. 

W r. 1909 Szkoła Dziennikarska w Missouri wydała pierwszy dyplom dzien
nikarski. Pierwsze wykłady dla przyszłych dziennikarzy odbyły się jednak znacznie 
wcześniej, bo już w r. 1873 w gmachu Uniwersytetu Rolniczego stanu Kansas. 
W r. 1915 znajduje się na terenie USA 7 szkół dziennikarskich, a poczynając od 
roku 1920 amerykańskie szkoły dziennikarskie działają w ramach organizmów uni
wersyteckich. 

Jak wygląda nauczanie dziennikarstwa w USA d z i s i a j ? 
Nauczanie dziennikarstwa w St. Zjednoczonych odbywa się na dwóch pozio

mach: a mianowicie w szkołach średnich i wyższych. USA są w tej chwili jedynym 
krajem, gdzie szkolenie dziennikarzy rozpoczyna się już na stopniu licealnym, 
w dwóch ostatnich klasach licealnych. Nie trzeba dodawać, że dziennikarstwo 
w amerykańskich szkołach średnich traktowane jest oczywiście jako przedmiot nad
obowiązkowy. Miałem okazję zapoznać się z jednym z takich liceów w miasteczku 
State College w stanie Pensylwania. Oprócz wykładów z teorii dziennikarstwa pro
wadzi się tam zajęcia praktyczne. Szkoła ma swój miesięcznik redagowany wyłącznie 
przez uczniów. Redaktor naczelny tego miesięcznika liczy sobie 17 lat. Taki sam 
wiek mają zresztą dyrektor administracyjny, publicyści, reporterzy sportowi, spra
wozdawca radiowy, kierownik biura ogłoszeń i... goniec redakcyjny. 

Jednak nie licea, ale wyższe szkoły dziennikarskie posiadają w USA zasad
nicze znaczenie w systemie edukacji przyszłych pracowników prasy, radia i tele-
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wizji. Czasopismo amerykańskie Editor and Publisher wymieniało w r. 1953 
101 istniejących na terenie USA szkół dziennikarskich rozmaitych stopni. W rze
czywistości jednak już wtedy — jak podaje prezes American Council on Education 
for Journalism — różnych placówek szkolenia dziennikarzy było w USA aż 484. 
W chwili, gdy piszę te słowa jest tych placówek już ok. 600. Ta duża ilość szkół 
tłumaczy się nie tylko i nie tyle systematycznym wzrostem szkolnictwa dzienni
karskiego, ile regionalnym charakterem amerykańskiego dziennikarstwa i jego roz
drobnieniem. Stąd też poziom i profil tych licznych placówek jest bardzo nie
jednolity. 

Wspomniałem powyżej o instytucji nazywającej się „American Council on Edu
cation for Journalism" (w skrócie: ACEJ). Główny cel jej działalności jest jasno 
sprecyzowany: „ACEJ dąży do systematycznego rozwoju i nieustannego podno
szenia poziomu dziennikarstwa w USA". Ujmując sprawę bardziej lapidarnie można 
powiedzieć, że ACEJ pracuje nad udoskonaleniem „rasy" amerykańskiego dzien
nikarstwa. 

W związku z tym naczelnym celem swojej działalności ACEJ zmierza do kon
trolowania pracy szkół dziennikarskich w USA. I tak ACEJ prowadzi specjalny 
rejestr szkół dziennikarskich, co posiada oczywiście duże znaczenie tak dla kan
dydatów na te studia, jak i dla ich absolwentów. Następnie ACEJ pełni rolę prze
wodnika wskazującego kandydatom odpowiednie szkoły. Należy podkreślić, że ACEJ 
informuje ponadto redakcje i przedsiębiorstwa prasowe o poziomie i specjalizacji 
absolwentów poszczególnych szkół, pośrednicząc w pewnym sensie w ich zatrud
nianiu. Jeśli idzie o kontrolę programów nauczania, to ACEJ stara się czuwać, by 
zacytowana na wstępie dewiza — związek technicznej znajomości warsztatu dzien
nikarskiego z ogólnym humanistycznym wykształceniem — była wcielana w życie. 
Wreszcie trzeba wspomnieć, że ACEJ przystosowuje programy specjalizacyjne szkół 
dziennikarskich do zapotrzebowania na określone specjalności. Ta kontrola o cha
rakterze pewnej synchronizacji odbywa się z reguły co pięć lat. 

W rozmowach z prasoznawcami i dziennikarzami polskimi poruszałem nieraz 
różne aspekty przyjmowania studentów do szkół dziennikarskich. Jak przedstawia 
się to ważne zagadnienie w USA? 

Przy selekcji wstępnej kieruje się tam następującymi ogólnymi kryteriami: 
ogólnym oczytaniem, szczególnym zainteresowaniem prasą, łatwością pisania, wy
trwałością charakteru i jasnością umysłu. Bardzo istotną cechą jest przyjemne 
usposobienie, umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi, dar przekonywania 
ich (argumentacji) i ów łatwo wyczuwalny „węch dziennikarski". Kandydaci na 
studia dziennikarskie przejść muszą specjalną próbę testów udzielając odpowiedzi 
na wiele różnorodnych pytań. Np. kandydaci do Szkoły Dziennikarskiej w Iowa 
muszą odpowiedzieć m. in. na pytania następujące: 

— Czy pan(i) lubi przebywać wśród ludzi? 
— Czy śledzi pan(i) aktualne wydarzenia na świecie? 
— Czy jest pan(i) elokwentny? 
— Czy potrafi pan(i) szybko podejmować decyzje? 
— Czy potrafi pan(i) zwięźle i inteligentnie relacjonować wydarzenia? 
Czy odpowiedzi na takie pytania są wiarygodne? Nie jest to najważniejsze. Naj

częściej celem takich wstępnych ankiet jest ułatwienie samym kandydatom doko
nania obiektywnego „wglądu w siebie" przed podjęciem ostatecznej decyzji. 

Jak powszechnie wiadomo Amerykanie w ogóle lubią stosować przy najroz
maitszych okazjach ankiety. M. in. pp. Pitkin i Harell, wykładowcy Szkoły Dzien
nikarskiej przy Uniwersytecie Columbia, przeprowadzili w r. 1931 ciekawą ankietę 
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pt. „Co myślą dziennikarze o swoim zawodzie?" Na pytanie: „Jak doszło do obrania 
przez pana(ią) zawodu dziennikarskiego?" padły następujące odpowiedzi: 

— Decyzja własna 50%. 
— Przez przypadek 26,5%. 
— Dzięki protekcji 6,1%. 
— Zmiana innego wyuczonego zawodu 5,5%. 
— Dzięki przypadkowemu sukcesowi 5,1%. 
Ta sama ankieta rozpatruje również kryteria zdobycia awansu w zawodzie 

dziennikarskim. Większość odpowiedzi wykazała, że w tym wypadku najbardziej 
istotne są takie zalety, jak lekkie pióro, pomysłowość, inicjatywa. 

Gdy powróciłem w r. 1958 z USA do Francji, wysłałem do 100 czołowych 
wyższych szkół dziennikarskich w St. Zjednoczonych specjalnie ułożony kwestiona
riusz ze szczegółowymi pytaniami dotyczącymi programów nauczania, rekrutacji na 
studia, pracy absolwentów w redakcjach itp. Na kwestionariusz ten uzyskałem od
powiedź od kierownictw 40 szkół położonych na obszarze 25 stanów Ameryki Pół
nocnej, w których łącznie kształci się 6.000 studentów. Oto kilka danych stano
wiących podsumowanie moich badań. 

We wspomnianych 40 amerykańskich szkołach dziennikarskich 33% wykładów 
i zajęć dotyczy wyłącznie dziennikarstwa, natomiast 67% obejmuje ogólne przed
mioty humanistyczne. Program studiów rozłożono w zasadzie na 4 lata, a wyjąt
kowo tylko na 5 lat. W Szkole Dziennikarskiej przy Uniwersytecie Columbia ten 
piąty rok przeznaczony jest na specjalizację po odbyciu zasadniczych studiów 
czteroletnich. 

W przebadanych czterdziestu wyższych szkołach najważniejsze wykłady spe
cjalizacyjne dotyczą następujących przedmiotów: praca sekretarza odpowiedzial
nego redakcji, redagowanie i łamanie numeru, prawo prasowe, etyka zawodowa 
dziennikarza, technologia sztuki graficznej, aktualność a prasa, prasa na świecie, 
problemy handlowe przedsiębiorstw prasowych (wraz z ekonomią wydawniczą), re
klama, reportaż pisany, reportaż mówiony, radio, TV, foto-reportaż, sport. 

Należy zaznaczyć, że przebadane przeze mnie szkoły należą do tych, które w ofi
cjalnym rejestrze ACEJ uważane są za najlepsze. Właśnie ich programy wykazują 
w ostatnich latach ogromny rozrost pod kątem przystosowania do wymogów współ
czesnych. I tak w porównaniu do r. 1940 zmiany te przedstawiały się w latach 
pięćdziesiątych następująco: wykłady i seminaria z dziedziny analizy treści prasy 
zwiększono prawie pięciokrotnie, z dziennikarstwa handlowego i problematyki tech
niki drukarskiej prawie trzykrotnie, z fotografii i ilustracji prasowej niemal dwu
krotnie. Od 40 do 80% wzrosły ponadto wykłady z takich szczegółowych przed
miotów, jak: artykuł wstępny gazety, ekonomika przedsiębiorstwa wydawniczego, 
reklama prasowa, kronika i magazyny, aktualności i zagadnienia współczesnego 
świata, dzienniki małych miast, typografia gazety, reportaż, prawo prasowe. Rów
nocześnie zdecydowanie zmalało zainteresowanie dla historii prasy amerykańskiej. 

Jak w praktyce wygląda szkolenie dziennikarzy, to znaczy jak przedstawia się 
realizacja programu nauczania? — Odpowiedź na to pytanie stanowi osobne zagad
nienie. Przede wszystkim praktyka amerykańskich szkół dziennikarskich stara się 
unikać „przeteoretyzowania" i kładzie nacisk na kształcenie praktycznej strony za
wodu u przyszłych adeptów dziennikarstwa. Prof. Brandt, dziekan Szkoły Dzien
nikarskiej Uniwersytetu w Los Angeles (stan Kalifornia) podkreśla na przykład, 
że na jego uczelni przyswajanie sobie zawodu dziennikarskiego odbywa się niemal 
wyłącznie na seminariach. Każdy wykład jest szczegółowo przedyskutowany, a naj
częściej każdy z osobna student obowiązany jest przedstawiać na tych seminariach 
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samodzielne referaty rozwijające tezy wykładu. Jedynie dwa przedmioty wykła
dane są w tej szkole na zasadach klasycznych tj. w postaci „czystego wykładu". 
Są nimi: teoria i praktyka prasy wraz z ekonomiką wydawnictwa prasowego (ten 
ostatni przedmiot wykładany jest przez wybitnych praktyków) oraz „news commu
nication", tj. prasa a polityka, życie gospodarcze, artystyczne itd. Na wspomnianym 
uniwersytecie zajęcia trwają z reguły od godz. 9.00 do 15.00. 

Amerykańskie wyższe szkoły dziennikarskie przywiązują duże znaczenie do prak
tyk odbywanych przez studentów. Utarł się nawet zwyczaj, że wielu studentów przyj
muje w okresie wakacyjnym zastępstwo zawodowych dziennikarzy. Warto tu wspom
nieć oryginalną inicjatywę Szkoły Dziennikarskiej Uniwersytetu Iowa. Otóż każdego 
roku, na wiosnę, grupa kilkudziesięciu studentów tego uniwersytetu prowadzi przez 
cały tydzień redakcję pisma, albo np. dział reklamy jakiegoś mniejszego dziennika 
lub tygodnika prowincjonalnego. 

W 40 wyższych szkołach objętych moim kwestionariuszem jedynie 30% wymaga 
obowiązkowo odbywania praktyk wakacyjnych przez studentów. W pozostałych wy
padkach praktyki takie są raczej nadobowiązkowe. 

Wyposażenie techniczne wyższych szkół dziennikarskich stoi na wysokim pozio
mie. Na 40 wspomnianych uczelniach, ponad 82% dysponuje własną pracownią tech
niczno-redakcyjną, 87,5% daje swoim studentom możność odbywania zajęć praktycz
nych w ciągu roku akademickiego, 87,5% posiada „prawdziwą" gazetę redagowaną 
przez samych studentów, 62% dysponuje własną stacją radiowo-nadawczą, a 44% 
własną telewizyjną stacją nadawczą. 

Czy absolwent amerykańskiej szkoły dziennikarskiej na poziomie uniwersyteckim 
posiada gwarancję dostania się po studiach do redakcji lub rozgłośni? Z tym bywa 
bardzo różnie. Moje badania wykazują, że jedynie 30% tych szkół dysponuje w ogóle 
jakąś możliwością zapewnienia swoim absolwentom pracy w dziennikarstwie, a 35% 
gwarantuje otrzymanie w ogóle jakiegoś zajęcia. Spośród absolwentów tych szkół, 
którzy trafiają do zawodu prawie połowa pracuje w dziennikach, a następnie: 
w agencjach reklamowych, magazynach, radio, agencjach prasowych, TV, szkolnic
twie dziennikarskim i prasie religijnej. 

Odmiennie niż np. we Francji, w St. Zjednoczonych dyplom wyższej szkoły 
dziennikarskiej nie przyspiesza otrzymania legitymacji zawodowej. Aby otrzymać 
legitymację organizacji „Guild", stanowiącej w USA namiastkę tego co w Europie 
nazywamy syndykatem lub związkiem dziennikarzy, trzeba najpierw wykazać się: 
pięcioletnim stażem efektywnej pracy dziennikarskiej. W ogóle — co warto pod
kreślić na marginesie tego artykułu — ranga społeczna zawodu dziennikarskiego 
w USA nie jest zbyt wysoka, co posiada swój wykładnik w przeciętnej płacy mie
sięcznej dziennikarzy wynoszącej nie wiele ponad 300 dolarów. 
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ELŻBIETA ALEKSANDROWSKA: Zabawy Przyjemne i Po
żyteczne 1770—1777. Monografia bibliograficzna. Wrocław 1959, 
Ossolineum, s. XXXV, 237. Książka w dawnej kulturze pol
skiej. Tom IX. 

O planach badawczych i zamierzeniach pracowni IBL działu Historii Litera
tury Polskiej wieku Oświecenia we Wrocławiu pisaliśmy na łamach Prasy Współ
czesnej i Dawnej w nekrologu poświęconym pamięci twórcy tej pracowni — Ta
deusza Mikulskiego. W pierwszych dniach stycznia br. ukazała się następna z kolei 
pozycja wydawnicza powstała w tej pracowni: bibliografia zawartości Zabaw Przy
jemnych i Pożytecznych. 

Praca składa się (nie licząc wstępu i aparatu krytycznego) z dwu zasadniczych 
części: 

1) bibliografii edycji, gdzie Zabawy potraktowane zostały jako poszczególne 
pozycje wydawnicze (broszury). W wypadku tym posłużono się metodą bibliogra
ficzną wypracowaną przez K. Piekarskiego i K. Budzyka. Podano również rejestr 
wszystkich egzemplarzy, przy pomocy których konstruowano opis bibliograficzny. 
Moment to dość istotny dla historyka prasy podejmującego problem proweniencji 
XVIII-wiecznego czasopiśmiennictwa, 

2) bibliografii zawartości. 
Najbardziej interesującym w omawianym dziele jest wstęp. Autorka prócz zja

wisk literackich w szerokim stopniu zajmuje się również omawianiem spraw para
li terackich; jako ciekawą i przekonującą należy uznać próbę ustalenia (w oparciu 
o typograficzną analizę periodyku) drukarni, w której tłoczono Zabawy. Analiza 
osiemnastowiecznych druków i porównywanie winiet pozwalają umiejscowić perio
dyk w oficynie Collegium Societatis Jezu (po kasacie Jezuitów — w Nadwornej). 
Inne problemy omawiane przez autorkę to próba określenia udziału Albertrandiego 
i Naruszewicza w redagowaniu Zabaw, wysokości nakładu oraz powiązania pisma 
z chwilą aktualną. W dotychczasowych rozprawach poświęconych Zabawom panowały 
sądy (m. in. Estreicher) o apolitycznym charakterze periodyku. Przeprowadzona filo
logiczna korelacja numerów różnych wydań dostarczyła autorce wiele ciekawych 
spostrzeżeń odnośnie powiązania pisma właśnie z aktualnymi wydarzeniami. Re
dakcja napotykając na trudności w publikowaniu materiałów aktualnych często 
usuwa je w następnym wydaniu. Tak np. w cz. II tomu 8 zamiast wiersza Mateusza 
Czarnka o treści aktualnej, patriotycznej w następnym wydaniu przedrukowano 
jedną z ód Horacjusza. Przykładów takich autorka dostarcza więcej. 

W sumie wstęp do bibliografii zawartości Zabaw stanowi cenny przyczynek do-
historii osiemnastowiecznego czasopiśmiennictwa. (sdy 
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ZDZISŁAW SKWARCZYŃSKI: W szkole sentymentalizmu — 
„Tygodnik Wileński" z 1804 r. Łódź 1958 8° ss. 59, nlb. 1,, 
tabl. 5 Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział 1 nr 34. 

Zdzisław Skwarczyński, prof. Uniwersytetu Łódzkiego, zajmuje się badaniem 
historii literatury polskiej końca XVIII i pocz. XIX w. Przygotowując pracę o wi
leńskich Wiadomościach Brukowych (1816—1822), organie Towarzystwa Szubraw
ców, opublikował już artykuł poświęcony Kazimierzowi Kontrymowi, twórcy tego 
Towarzystwa ł) oraz ogłosił rozprawę omawiającą mało znane czasopismo literackie 
Tygodnik Wileński, inspirowane w 1804 r. przez stowarzyszenie uczniów Uniwer
sytetu Wileńskiego. 

Autor starał się rozszerzyć szczupły zasób wiadomości o Tygodniku (wychodził 
od 23 IV do 1 X 1804 w ilości 23 numerów objętości łącznej 368 stron formatu 
„szesnastki") oraz o piszących w nim autorach, poddając w tym celu bardzo szcze
gółowej analizie treść jedynego dostępnego w Polsce kompletu pisma, przechowy
wanego w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej. Cennym osiągnięciem prof. Skwar-
czyńskiego jest ustalenie istnienia dwóch edycji pisma, z których pierwsza, wcze
śniejsza do dziś niestety nie zachowana, obejmowała jedynie 12 numerów, przy 
czym numer pierwszy był datowany miesiąc wcześniej, a mianowicie 23 III 1804. 

Grupa młodzieży wileńskiej związanej z Tygodnikiem (Stanisław Starzyński, 
Witalis Izbicki, Kazimierz Kontrym, Józef Twardowski, Leon Borowski) stanowiła — 
zdaniem autora — pierwszą fazę późniejszego Towarzystwa Filomatycznego. Roz
biór treści pisma reprezentującego różne gatunki literatury pięknej, poezji i prozy 
uwydatnia nowe treści Tygodnika, wyróżniającego się zdecydowanie wśród czaso
piśmiennictwa współczesnego. Wśród autorów polskich spotykamy przedstawicieli 
Oświecenia (Filip Nereusz Golański, Jan Sniadecki (?), Stanisław Trembecki). Po
między licznymi autorami obcymi, których utwory zostały zamieszczone w przekła
dzie, występują Lafontaine i Dorat oraz aforyzmy Chamforta. Czasopismo redago
wane żywo i ciekawie (najprawdopodobniej przez Stanisława Starzyńskiego, ur. 
1784 zm. 1851) było zbliżone do wzoru Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych Alber-
trandiego i Naruszewicza. Stanowiło ważne ogniwo ewolucji literatury w przejściu 
od klasycyzmu do romantyzmu. 

Sentymentalizm występujący tak wyraźnie na łamach pisma reprezentował nie 
tylko literackie novum, ale również postępowe idee społeczne. Aktualna rzeczy
wistość pozostawała już wówczas w wyraźnej sprzeczności z panującą konwencją 
literacką — życie nasuwało konieczność ujmowania go przy pomocy innych środków 
wyrazu. Autor słusznie zastanawia się nad nieznanym i niezbadanym dotąd wpły
wem Tygodnika na pokolenie romantyków, a zwłaszcza nad możliwością recepcji 
jego treści w twórczości Adama Mickiewicza. 

Omawiana rozprawa jest ciekawym przyczynkiem oświetlającym twórczy wkład 
środowiska wileńskiego do rozwoju kultury polskiej w początkach XIX wieku. Praca 
prof. Skwarczyńskiego opatrzona jest aparatem naukowym w postaci bardzo rozbu
dowanych przypisów, zawiera ponadto spis zawartości Tygodnika oraz indeks na
zwisk. Książkę zdobią ciekawie dobrane ilustracje w postaci reprodukcji kart 
tytułowych czasopism, rękopisów i portretów pisarzy. 

Wiesław Bieńkowski 

*) Zdzisław S k w a r c z y ń s k i : O działalności Kazimierza Kontryma na tle 
ruchu umysłowego i społecznego w Wilnie w latach 1812—1822. Przegląd Nauk 
Historycznych i Społecznych. T. 4: 1954 s. 99—150. 
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ZYCIE KULTURALNE I ARTYSTYCZNE KRAKOWA w dru
giej polowie XIX w. Wybór listów. Pod red. Zbigniewa J a-
b ł o ń s k i e g o . Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk 
w Krakowie, t. III (1957). Wrocław 1959 Ossolineum, str. 1—200. 

Trzeci tom „Rocznika Biblioteki PAN w Krakowie", przynosi ciekawy materiał 
źródłowy (korespondencja) do dziejów umysłowego życia Krakowa drugiej poł. 
XIX w. Wybór przynosi 101 listów (ze zbiorów rękopiśmiennych B-ki PAN) ułożo
nych w porządki! chronologicznym — najwcześniejszy z datą 28. I. 1838, najpóźniejszy 
z 18. XI. 1899. Zebrane listy, traktują o plastyce, szkolnictwie artystycznym, spra
wach konserwacji zabytków i muzealnictwie, literaturze, ruchu wydawniczo-księ-
garskim. Stosunkowo dużo zgromadzono źródeł dotyczących ówczesnego czaso
piśmiennictwa. 

A oto krótka charakterystyka tematyki prasoznawczej. W tej grupie materia
łów na czoło wysuwają się listy dotyczące Czasu; tytuł tego pisma pojawia się 
w 37 listach. W wielu wypadkach są to drobne, nic nie mówiące wzmianki, inne 
zawierają opinie o wystąpieniach Czasu (n-ry listów 41, 68, 89, 100, 101), słowa uzna
nia dla pisma (list nr 99 Stanisława Romera — ziemianina z pow. jasielskiego, swego 
rodzaju panegiryk z okazji jubileuszu 50-lecia). Ale oprócz tego znajduje się szereg 
listów, które posiadają moc quasi dokumentu dla przyszłego monografisty pisma. 
Myślę tu o listach wnoszących wiele materiałów do charakterystyki stosunków we
wnątrz redakcyjnych: St. Siemieńskiego do St. Buszczyńskiego (17, 35, 36, 38 *), St. 
Buszczyńskiego do red. Czasu (37), Z. Węgierskiej do St. Buszczyńskiego (20), dalej 
listy 47, 48, 88, 96, 98. Jest wreszcie list oświetlający kuluary sprawy wejścia Asnyka 
do redakcji (21 — L. Dębicki do St. Tomkowicza). 

Korespondencja K. Orpiszewskiego do St. Tomkowicza (listy 85, 86, 92) zawiera 
szereg cennych informacji do dziejów czasopiśmiennictwa ludowego, szczególnie 
dotyczących Krakusa, oraz jego stosunku do Polskiego Ludu, Wieńca, Pszczółki 
i Przyjaciela Ludu. O trudnościach związanych z wydawaniem i redagowaniem 
Diabła traktuje list A. Kuczkowskiego do St. Buszczyńskiego. 

W szeregu innych listów znajdujemy wreszcie drobne wzmianki o literaturze 
periodycznej o różnej wartości i przydatności dla historyka prasy. 

Jest również inna grupa korespondencji, z których historyk prasy będzie ko
rzystać z pożytkiem. Myślę o listach zawierających uwagi i charakterystykę ruchu 
wydawniczego i księgarskiego. Jako szczególnie cenny uważam list K. Estreichera 
do K. W. Wójcickiego (9 — z 21. VII. 1859) będący przeglądem bibliograficznym 
nowości ówczesnych krakowskich oficyn. Ponadto list magistratu m. Krakowa do 
W. Wielogłowskiego (10 — z 29. III. 1854). 

Omawiany tom źródeł opracował zespół pracowników B-ki PAN w Krakowie: 
M. Buczak, K. Dziwik, A. Leśnodorska, A. Preissner, Z. Rylska, B. Paloc-Schnay-
drowa. Opracowane i wydane listy są ciekawym przyczynkiem do historii życia 
umysłowego miasta w II połowie 19 stulecia, ciekawym nie tylko w tym sensie, 
że są po raz pierwszy publikowane, ale dotyczą tego okresu kiedy Kraków — stolica 
duchowa Polski zaczyna uzyskiwać swe dawne — z czasów jagiellońskich — zna
czenie. Rozwój ten, aczkolwiek bujny, nie był pełen dynamizmu, harmonii; dla 
ilustracji warto w tym miejscu przytoczyć fragment z listu A. Libery do J. Majera. 

„Wprawdzie u nas nie odmawiają sławy i pogrzebu, a nawet pomnika po-

*) Ten zespół korespondencji oraz list 37 (St. Buszczyński do red. Czasu) przy
nosi również szereg informacji o Kraju i projektowanym Dniu. 
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śmiertnego swym wieszczom, lecz za życia kamionują ich opuszczeniem, lekcewa
żeniem, a co najgorsze, tamują rozwój ich prac, zostawiając ich samym sobie bez 
podania ręki" (op. cit., str. 59). 

Kraków II poł. ub. stulecia obok początków renesansu życia kulturalnego i arty
stycznego szczyci się również rozwojem myśli politycznej. Opracowanie podobnej 
antologii, ale dotyczącej tylko myśli politycznej, byłoby wdzięcznym polem w zakresie 
edytorstwa naukowego. 

Sylwester Dziki 

STEFAN KIENIEWICZ: Historia „Trybuny Ludów" Adama 
Mickiewicza. „Przegląd Historyczny" T. L. Zesz. 3. Warszawa 
1959. Str. 486—513. 

Pisano już wiele o ważnej w dziejach polskiej publicystyki w jęz. francuskim: 
La Tribune des Peuples redagowanej przez A. Mickiewicza, następnie (od 19 X 1849) 
przez grupę redaktorów francuskich. Doczekał się również ten dziennik kilku wydań 
niekompletnych, zawierających artykuły samego Mickiewicza przełożonych w róż
nym wyborze na język polski (Leonard Rettel — 1880, Antoni Krasnowolski — 1907 *)T 
Bolesław Kielski — 1911, Emil Haecker — 1921, 1925, 1935, Leon Płoszewski — 1955). 
Do zaplanowanej przez Ossolineum pełnej reedycji anastatycznej — prof. Kieniewicz 
napisał wstęp historyczny, którego podstawowe tezy powtórzył w wymienionej 
w nagłówku rozprawie. 

Mimo trwających prawie stulecie studiów analitycznych Trybuny Ludów pióra 
zarówno autorów wielkich monografii o Mickiewiczu (Wład. Mickiewicz, P. Chmie
lowski, J. Kallenbach, Stan. Szpotański, M. Kridl), jak i kilkunastu autorów roz
praw specjalnych o nim jako dziennikarzu, publicyście i polityku, których tu wy
mieniać nie podobna2) — dziennik ten, dotąd nie został opracowany z punktu wi
dzenia dzisiejszych założeń historyczno-prasowych. Oczywiście takie ujęcie Try
buny Ludów wymaga bardzo uciążliwych i długich studiów archiwalnych i biblio
tecznych. Stefan Kieniewicz podjął się właśnie tego zadania, rezygnując z analizy 
strony ideologicznej, jako wielostronnie — choć zapewne nie wyczerpująco — do
konanej już przez szereg badaczy. 

Dużą i bardzo pozytywną nowością w ujęciu Kieniewicza jest rzucenie dziejów 
czasopisma na tło porównawcze tj. na tło rozwoju prasy francuskiej podczas Królestwa 
Mieszczańskiego i aktualnej jej sytuacji w latach wielkiego przewrotu w 1848/49. 
Znajdujemy więc w omawianej rozprawie sporo elementów historyczno-prasowychr 
dotyczących ruchu wydawniczo-dziennikarskiego we Francji 1831—1849. Scharakte
ryzowano tu w lapidarnym skrócie wpływ sytuacji politycznej na wzrost lub spa
dek nakładów, zacieśnienie lub zelżenie cenzury, konfiskaty i procesy prasowe 
i inne kwestie wiążące się z polityką prasową. Sporo informacji dotyczy też finan
sowej strony przedsięwzięć prasowych, rentowności zwłaszcza w związku z moder-

*) W t. r. ukazał się przed edycją Krasnowolskiego wybór artykułów Mickie
wicza w oryginale franc, opublikowany przez syna, Władysława (Paris — Craco-
vie 1907). 

2) Zob. I. Ś l i w i ń s k a , W. R o s z k o w s k a , St. S t u p k i e w i c z : „A. Mic
kiewicz. Zarys, bibliograficzny", Warszawa 1957. Str. 269. 
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nizacją urządzeń maszynowych itp. Dowiadujemy się, że centrowy dziennik La 
Presse w czerwcu 1848 r. zatrudniał ponad 200 pracowników umysłowych (20 re
daktorów, 70 korektorów i urzędników biurowych) i fizycznych, nie licząc 500 kol
porterów — sprzedawców ulicznych, którzy byli opłacani przez redakcję. Żałować 
jednak należy, że dane statystyczne w rozprawie oparte są o zbyt leciwą literaturę 
(francuską), wśród której jedna praca E. Hatina liczy lat 107 (Histoire du journal 
en France, 1853), druga (Bibliographie histor. et critique de la presse period, fran
çaise, 1866) — lat 95, podobnie jak monografie H. Castille'a — 105 lat, H. Avenel'a — 
60 lat. Z nowszych cytowany jest G. Weil (1934) i z t. r. J. Morienval. 

Z bardzo licznych przed- i powojennych książek dotyczących prasy francuskiej — 
nie wykorzystał autor ani jednej, mimo studiów swych w Paryżu (G. Bourgin, 1934, 
H. Basset — 1938, R. Manévy — 1955, N. E. Hudson — 1958, I. Collins — 1958). 

Tło rozwoju prasy francuskiej, głównie paryskiej, ułatwi czytelnikowi niewąt
pliwie zrozumienie sytuacji wydawniczo-materialnej i moralnej samej Trybuny Lu
dów. W tej części rozprawy wachlarz zagadnień historyczno-prasowych — rozwinął 
autor jeszcze bogaciej, a tezy swe oparł o rozległy zasób wiadomości. Szkoda, że 
wiadomości te — poza analizą najważniejszego niewątpliwie źródła, jakim były 
same zeszyty organu — oparte zostały w przeważnej mierze o literaturę i nieliczne 
źródła drukowane. Do kilku kwestii wyzyskał autor akta Archives Nationales 
w Paryżu i kilka rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie. W źródłach dru
kowanych przeważają listy, słabiej uwzględnione są pamiętniki współczesnych. Temu 
zapewne należy przypisać fakt, z którego się sam autor kilkakrotnie ekskluzuje, że 
nie dał ogólnego nawet obrazu „wewnętrznej pracy redakcji" i organizacji sto
sunków między zespołem redakcyjnym a tzw. Dyrekcją, między Mickiewiczem 
a Ksawerym Branickim, który pismo finansował. Wzmiankowany bez imienia 
w tekście i przypisach Franciszek Ksawery Godebski, który był powiernikiem Mic
kiewicza szczególnie w kłopotach finansowo-wydawniczych, pozostawił po sobie 6 to
mów rękopisów w Ossolineum, być może zawierających także szczegóły dotyczące 
Trybuny Ludów. Brak również w tej tak cennej rozprawie rozpatrzenia źró
deł informacji pisma (tzw. dziś serwisu) oczywiście poza osobistymi poglądami 
współpracowników. Od analizy serwisu zależy pogląd historyka o wiarygodności 
informacyjnej organu prasowego. Podobnie wpływ dziennika na opinię publiczną 
odzwierciedla w poważnej mierze nakład. Atoli o tym niewiele dowiadujemy się 
w rozprawie, aczkolwiek o wpływie Trybuny Ludów na czytelników, na gazety 
w kraju i za granicą, a przez nie na pewną opinię jest w pracy mowa (str. 503—504). 
Niektóre poglądy redakcji Trybuny, oceniające współczesne wypadki — trudno po
zostawić bez komentarza, jak to uczynił autor, pisząc пр., że redakcja obarczała 
odpowiedzialnością za klęskę pod Nowarrą obóz Czartoryskiego (str. 497). Pogląd 
ten wynikający z niewątpliwej postawy ideowej Mickiewicza wobec Hotelu Lam
bert w r. 1849 — zasługuje na właściwą ocenę ze strony historyka. 

Bardzo ciekawe są natomiast podane szczegóły o podziale grona współpracow
ników według fachowości, o stronie finansowej pisma od nierealnego preliminarza 
budżetu Trybuny (opracowanego przez Eug. Carpentiera, administratora pisma) po 
dochody z inseratów, traktowanych komercjalnie po ustąpieniu Mickiewicza z re
dakcji, o autorstwie Mickiewicza w niesygnowanych artykułach itp. 

Rozprawa Kieniewicza o Trybunie Ludów wyraźnie odbiega swą problematyką 
od dotychczasowych analogicznych opracowań i dlatego w żywo rozwijających się 
obecnie studiach z historii prasy zasługuje ona na baczną uwagę i na dalsze po
głębienia przemilczanych kwestii. 

Marian Tyrowicz 
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KOPIEC WSPOMNIEŃ — wyd. zbiorowe. Kraków 1959 Wy
dawnictwo Literackie, str. 454 ilustr. A. Wasilewski. 

Obszerny tom wspomnień poświęconych Krakowowi wypełniło swym piórem 
8 krakowian: Stanisław Broniewski, Bolesław Drobner, Marian Krzyżanowski, An
drzej Pronaszko, Aleksander Słapa, Alina Swiderska, Marian Turski i Antoni Wa
silewski. Autorzy przypominają Kraków ostatnich 70 lat. Wiele tu kapitalnych 
fragmentów, szczególnie dla młodszego pokolenia, pomocnych w pewnym sensie 
do odtworzenia życia kulturalnego, umysłowego i towarzyskiego tamtego okresu. 
Pomocnych w pewnym sensie... Tak, „Kopiec wspomnień" w znacznie większym 
stopniu jest zbiorem anegdot niż wiadomości senso stricto pamiętnikarskich, jest 
książką adresowaną do czytelnika — bibliofila. 

Interesującym się historią prasy A. Wasilewski („Sylwetki krakowian") przed
stawia szereg doskonale skomponowanych „reportażyków" z krakowskiego światka 
dziennikarskiego; nie do pogardzenia są tutaj szczególnie charakterystyki M. Dą
browskiego, A. Beaupré, W. Korolowicza, St. Mroza, J. Stankiewicza, Jah-Smie-
chowskiego, A. Krakowskiego, L. Grotowskiego. 

Szkic Antoniego Wasilewskiego w „Kopcu wspomnień" jest niestety jedynym 
felietonem poświęconym prasie krakowskiej. I to nie w całości. Bo obok świata dzien
nikarskiego autor kreśli sylwetki innych „warstw" zawodowych, obsiadujących kra
kowskie kawiarnie i knajpy. Jednak osobiste zaangażowanie autora w losy prasy 
krakowskiej pozwoliło mu stworzyć dynamiczny obraz opisywanego środowiska. 
W opisie tym podstawowym budulcem jest anegdota, zasłyszana plotka. Dodaje to 
uroku i lekkości opisowi, który może zawsze bawić lecz nie stanowi przedmiotu za
interesowań historyka. Nie jest to wina autora, takie było założenie naczelne tej uro
czej książki o Krakowie. 

Kilka ciekawych uwag do dziejów prasy młodzieżowej (Młodość — Kraków 
1898, Promień — Lwów 1899) dorzucił B. Drobner w — „To już tak dawno". 

Oprócz dziennikarzy, w znacznie szerszym zakresie zostało odmalowane księ
garstwo krakowskie. Swoje odcinki poświęcili mu M. Krzyżanowski i A. Słapa. (dz) 

H A L I N A K U R K O W S K A , S T A N I S Ł A W S K O R U P K A — Sty
listyka polska — Z a r y s . P W N W a r s z a w a 1959, s t r o n 368. 

Książka składa się ze wstępu, części analitycznej pt. Elementy stylu i części 
syntetycznej pt. Główne odmiany stylowe języka polskiego. 

We wstępie autorzy wprowadzają czytelnika w przedmiot stylistyki oraz wy
jaśniają pojęcie i rodzaje stylu. Zgodnie ze stanowiskiem językoznawców polskich 
uważają stylistykę za dział nauki o języku. Jako taka stylistyka po pierwsze ana
lizuje i opisuje funkcje zjawisk językowych w różnego typu wypowiedziach, po 
drugie zaś „charakteryzuje poszczególne odmiany funkcjonalno-stylistyczne języka, 
wykrystalizowane w różnych dziedzinach działalności ludzkiej", (str. 12). 

Określając miejsce stylistyki w nauce o języku autorzy stwierdzają, że, kiedy 
gramatyka i leksykologia pytają o to, co istnieje w języku?, jakie miejsce zaj
muje w jego systemie i skąd się w nim wzięło?, to „dla stylistyki (...) najbardziej cha
rakterystyczne jest pytanie: jak i po co?, a dla badacza »-stylisty« oceniający i teleolo-
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giczny punkt widzenia" (str. 14). Gramatyka opisuje system językowy, ustala, które 
formy się w nim mieszczą, a które należy uważać za błędne, jest więc nauką nor
matywną. Normy gramatyczne są ważne i dla stylistyki, ponieważ „poprawność ję
zykowa obowiązuje we wszystkich zakresach użycia języka". Z punktu widzenia-
stylistyki piszącemu jednak wolno naruszyć tę poprawność świadomie, w jakimś 
stylistycznym celu, więc np. ażeby scharakteryzować środowisko, wywołać odpo
wiedni nastrój lub tp. 

„Styl — według określenia autorów — jest zespołem środków językowo-styli-
stycznych, a więc środków pełniących ekspresywno-impresywną funkcję w wy
powiedzi". Analizie tych środków poświęcona jest pierwsza część książki pod t y 
tułem „Elementy stylu". Autorzy kolejno omawiają: e u f o n i ę , czyli zharmoni
zowanie strony dźwiękowej wyrazów, wyrażeń i wypowiedzi dla pewnych efektów 
artystycznych; s t y l i s t y c z n e f u n k c j e f o r m m o r f o l o g i c z n y c h (z za
kresu fleksji: kategorie rodzaju, liczby, formy przypadkowe, kategorie strony, trybu, 
czasu, postać czasownika; z zakresu słowotwórstwa: zdrobnienia, zgrubienia, barwę 
emocjonalną różnych formacji, wreszcie części mowy, więc rzeczowniki, przymiot
niki, czasowniki i zaimki); l e k s y k a l n e ś r o d k i s t y l i s t y c z n e (archaizmy,-
nowotwory, dialektyzmy, prowincjonalizmy, słownictwo gwar miejskich i środowi
skowe, skownictwo emocjonalne i zapożyczenia); s y n o n i m y , f r a z e o l o g i ę -
i m e t a f o r y i na koniec ś r o d k i s t y l i s t y c z n o - s y n t a k t y c z n e (zasto
sowanie różnych typów zdań, układ wyrazów w zdaniu itp.). 

W części drugiej zatytułowanej „Główne odmiany stylowe języka polskiego" 
przedstawiono szkicowo przegląd różnego rodzaju stylów. Autorzy wyróżniają style-
indywidualne (styl autora i styl utworu) oraz style typowe. Do tych ostatnich na
leży styl gatunku literackiego, kierunku literackiego oraz różne odmiany styli
styczne języka ogólnonarodowego. O tych ostatnich właśnie jest mowa w drugiej 
części książki. Znajdujemy tu więc charakterystyki stylu potocznego, stylu prze
mówień, stylu urzędowo-kancelaryjnego, naukowego, publicystycznego i dzienni
karskiego oraz artystycznego. 

Książka H. Kurkowskiej i St. Skorupki stanowi jedyną w swoim rodzaju pozy
cję w naszej literaturze z zakresu stylistyki lingwistycznej. Przed kilkudziesięciu 
laty wydane prace, oparte na innych założeniach, nie odpowiadają już naszym 
dzisiejszym wymaganiom. W tym stanie rzeczy należy podkreślić pionierski charak
ter omawianej publikacji. Prac szczegółowych z zakresu stylistyki lingwistycznej nie 
ma u nas wiele, monografii brak w ogóle, autorzy więc niejednokrotnie zdani na 
własne siły, zmuszeni byli, jak zaznaczają w przedmowie, ograniczyć się niekiedy 
„do przedstawienia przykładowego i stwierdzeń ogólnych, czasem nawet, ogólniko
wych". Mimo to praca posiada niezaprzeczoną wartość. 

Wykład w niej jest zawsze jasny, bardzo przystępny, pisany komunikatywnym 
językiem. Pierwsza część jest bogato ilustrowana przykładami, zawsze trafnie do
branymi. W części drugiej, która najwięcej trudności nastręczała, autorzy analizują 
szereg tekstów typowych dla każdego rodzaju stylu, ażeby uniknąć gołosłownych 
uogólnień i w próżni wiszących stwierdzeń. Nasuwają się pewne wątpliwości. 

Niezbyt jasno sprecyzowany jest opis stylu utworu (str. 19). t j . zespołu tych 
składników językowych, które „nadają utworowi indywidualne piętno jako dziełu 
sztuki". Przykładowo wyliczone zagadnienia, które składają się na tę charaktery
stykę zaciemniają istotę rzeczy. Należy tu, według autorów: „zakres i funkcje wy
stępujących w nim struktur języka mówionego, sposób charakterystyki językowej 
poszczególnych postaci i środowisk ludzkich, sposoby stwarzania za pomocą środków 
językowo-stylistycznych kolorytu lokalnego czy kolorytu przedstawianej epoki". 
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Wątpliwości powstają dlatego, ponieważ poprzednio określano styl autora jako 
„swoisty dobór środków językowo-stylistycznych, stosowanych w jego dziełach", 
a więc np. „skłonność do posługiwania się pewnymi strukturami składniowymi, 
określonego typu metaforyką i frazeologią, (...) zakres użytkowania (...) zasobów lek
sykalnych języka ogólnonarodowego, słownictwa gwar terytorialnych czy środowi
skowych, słownictwa epok minionych", a także „sposób operowania elementami 
językowo-stylistycznymi". A kiedy potem czytamy charakterystykę stylu artystycz
nego i szersze omówienie jego cech (stylizacji, archaizacji, dialektyzacji, stylizacji 
środowiskowej i indywidualizacji językowej) to różnice między tymi trzema poję
ciami: stylu autora, stylu utworu i stylu artystycznego zacierają, się jeszcze bardziej. 
Bo te same środki językowo-stylistyczne raz są określane jako właściwe dla in
dywidualnego stylu autora, raz jako charakterystyczne dla stylu utworu, a potem 
jako typowe dla stylu artystycznego. 

Jakie cele postawili sobie autorzy w swej pracy? Zasadniczy — to cel poznawczy. 
•Osiągnęli go w takim stopniu, jaki był możliwy przy dzisiejszym stanie badań 
językowo-stylistycznych. Dali nam bardzo staranne, przemyślane i na właściwych 
założeniach oparte kompendium, cenne i dla tych, którzy chcą się zająć szczegółowymi 
badaniami z zakresu stylistyki lingwistycznej i dla szkolnictwa wyższego i dla 
-wszystkich, którzy zaczynają pisać. Bo autorzy nie wyrzekają się celów praktycz
nych. Na stronie 16 czytamy: „Czy celem stylistyki, a przynamniej jednym z jej 
celów jest uczenie trafnego i pięknego posługiwania się językiem? W pewnym 
sensie, tak. Stylistyka uczy dobrze mówić i pisać, nie uczy tego jednakże bezpo
średnio, ale przez rozszerzanie i pogłębianie świadomości językowej mówiących 
i piszących, przez wyrabianie ich smaku językowego i ich wrażliwości na walory 
estetyczne słowa. Przygotowanie teoretyczne w zakresie stylistyki i praca nad języ
kiem niewątpliwie pozwalają na podniesienie sprawności językowej, na zdobycie 
umiejętności ścisłego, subtelnego, a przez to już pięknego wyrażania swych myśli". 

Na koniec jeszcze jedna sprawa. Co w książce może zainteresować dziennika
rzy? Wszystko. Z niegasnącym zainteresowaniem przeczytają część pierwszą o ele
mentach stylu, zwłaszcza, że niejedna cecha stylu dziennikarsko-publicystycznego 
jest podkreślona. I tak na stronie 115 mowa o wyrazach z zabarwieniem uczucio
wym, których pojawienie się w stylu dziennikarsko-publicystycznym wiąże się z jego 
funkcją agitacyjną. Na stronie 123—124 mowa o używaniu wyrazów obcych, które 
znajdują tak wielu obrońców wśród dziennikarzy. Na str. 167—170, 174 i 181 znaj
dują się uwagi z zakresu frazeologii, ilustrowane przykładami z języka prasy. 
W części drugiej dla publicystów i dziennikarzy ważny jest przede wszystkim roz
dział 6 pt. „Styl publicystyczny i styl dziennikarski". Autorzy analizują tam cały 
szereg urywków z publicystyki różnych okresów, bo od końca XIX wieku do czasów 
obecnych. Wskazują główne cechy stylu publicystyczno-dziennikarskiego, a prócz 
tego kilka stron poświęcają wadom tego stylu, z których najważniejsze to naduży
wanie wyrazów obcych, skłonność do szablonów frazeologicznych i niestaranna bu
dowa zdania. 

„Stylistyka polska" — H. Kurkowskiej i St. Skorupki powinna się znaleźć w rę
kach każdego dziennikarza, który rozumie, że język i styl jest dla niego tak samo 
ważnym tworzywem, jak kamień czy drzewo dla rzeźbiarza, jak dla artysty-mala-
rza — farba i płótno, lub stal dla metalurga. Tylko doskonałe poznanie tego two
rzywa, umiejętność jego obróbki pozwoli spełnić dziennikarzom cel ich służby 
politycznej i społecznej, pozwoli im informować, agitować i wychowywać społeczeń
stwo. 

Maria Kniagininowa 
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ROCZNIK POLITYCZNY I GOSPODARCZY 1959, komitet re
dakcyjny: Tadeusz G a l i ń s k i , Eugeniusz K r z e c z k o w -
s к i, Kazimierz S e c o m s k i . Polskie Wydawnictwa Gospo
darcze, luty I960, str. 1251, dwie barwne mapki, ogłoszenia. 

Wydawnictwu temu pragniemy poświęcić tutaj notę recenzyjną z dwu powo
dów: aby zwrócić uwagę naszych Czytelników na ogromną przydatność Rocznika 
w pracy dziennikarskiej i aby omówić fragment, a raczej fragmencik wydawnictwa 
poświęcony prasie. 

Rocznik wydany w płóciennej, trwałej oprawie, z estetyczną obwolutą, druko
wany na biblijnym papierze III ki., można pod względem edytorskim zestawić 
z podobnymi wydawnictwami zagranicznymi. Wynik takiego porównania będzie 
zadowalający, czego nie można było powiedzieć пр. о wydanym w ub. roku po 
raz pierwszy wydawnictwie „Świat w przekroju". To ostatnie liczyło 680 stron, 
ale swą grubością przewyższało Rocznik z jego 1250 stronami. Poza tym jednak 
oba te wydawnictwa o charakterze dokumentacyjnym świetnie się uzupełniają. Do
dając jeszcze wydawaną na bieżąco Dokumentację Prasową mamy w ręku całą 
encyklopedię aktualności. Rocznik polityczny i gospodarczy poświęcony jest niemal 
"wyłącznie Polsce, natomiast „Świat w przekroju" częściowo Polsce (130 stron), 
a w większości światu. 

Rocznik składa się z 6 części: Kraj, ludność, państwo; Gospodarka narodowa: 
•Zabezpieczenie społeczne, ochrona zdrowia, wychowanie fizyczne; Oświata, nauka, 
kultura, wyznania; Miasta w Polsce; Stosunki z zagranicą. Dane liczbowe (staty
styczne) obrazują w zasadzie rok 1958. Informacje rzeczowe są aktualizowane za 
1959 г.. na ile tylko pozwolił terminarz druku (oddano do składania w lipcu 1959, 
podpisano do druku w grudniu 1959 i styczniu 1960), co jak wiadomo nie jest u nas 
prostą sprawą, tym bardziej przy objętości 128 ark. wydawniczych, a więc przy 
ponad 2500 stronach maszynopisu. 

W Roczniku znajdujemy informacje dwojakiego rodzaju: a) są to syntetyczne 
artykuły omawiające np. partie polityczne w Polsce, albo problemy polityki gospo
darczej w latach 1958—59, lub sprawy oświaty czy kultury; b) są to informacje orga
nizacyjne, osobowe, adresowe o różnych organach władzy, instytucjach i urzędach. 
Charakter mieszany mają obszerniejsze noty o województwach i miastach wydzielo
nych, oraz informacje w części V pt. Miasta w Polsce, gdzie na 140 stronach znaj
dziemy podstawowe dane o 877 miastach i osiedlach. Przeglądając Rocznik w całości, 
aż trudno uwierzyć, że udało się zgromadzić w nim tak wielką ilość materiału infor
macyjnego, ale też dlatego właśnie niezaprzeczalna będzie jego przydatność prak
tyczna. 

W części poświęconej oświacie, nauce i kulturze jest 4-stronicowy podrozdział 
poświęcony prasie (autor Zygmunt Jolies), 8 stronicowa informacja o radiu i telewizji 
(autor Franciszek Skwierawski) i 15 stronicowa o książkach, czytelnictwie i biblio
tekach (autorzy Helena Zatorska oraz Czesław Kozioł). Jak widać choćby z przyto
czonych nazwisk redakcja Rocznika dbała o dobór autorów gwarantujących znajo
mość danego tematu. 

Artykuł o prasie daje podstawowe wiadomości o ilości tytułów, o nakładach, 
kolportażu, wydawnictwach, agencjach; w tym są trzy tablice (porównanie ilości 
tytułów i nakładów 1957—1958; tytuły według podziału klasyfikacji dziesiętnej; roz
mieszczenie tytułów i nakładów według województw). Ponadto jest 12-wierszowa nota 
o Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich. W rozdziale poświęconym związkom zawo
dowym znajdujemy jeszcze całą stronę o prasie związkowej (z wyliczeniem tytułów). 

6 — Zeszyty Prasoznawcze 
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Z tego zestawienia wynikają pewne ilościowe dysproporcje: prasa-radio, prasa 
w ogóle — prasa związkowa. Trudno oczywiście uniknąć wszelkich tego typu dyspro
porcji w wydawnictwie tak redakcyjnie skomplikowanym jak Rocznik. Można jedynie 
postulować na przyszłość pewne skromne choćby rozszerzenie podrozdziału „Prasa", 
co umożliwiłoby autorowi, tak jak to jest w wypadku radia i telewizji, dodanie 
jeszcze kilku informacji rzeczowych, personalnych i tytułowych (np. nagrody, jubi
leusze), prasoznawstwo, kluby SDP, studia dziennikarskie itp. 

W sumie — podkreślamy to raz jeszcze — Rocznik jest cenną „pomocą naukową",, 
która powinna się znaleźć w każdej bibliotece redakcyjnej i w wielu dziennikarskich 
bibliotekach domowych. 

(kiy 

OTÂZKY NOVINÂRSTVA. Sbornik prac z dejin a teorie. 1958. 
Novinârsky Studijny Üstav v Bratislava Wyd. Matica Sloven-
skâ v Martine w r. 1959. Str. 336. Nakład 1.200 egz. Redaktor 
naczelny dr Boris Baient. 

W styczniu 1955 roku przy Związku Dziennikarzy Słowackich w Bratysławie 
powstał „Novinârsky studijny üstav" jako instytut prasoznawczy o celach naukowo-
badawczych i dydaktycznych. Omawiany tom obejmuje zbiór prac naukowych 
tej placówki wykonanych w r. 1958. Donosimy o nim z prawdziwą przyjemnością, 
ponieważ z natury swej instytut prasoznawczy w Bratysławie stanowi najbliższą 
nam sąsiedzką placówkę, która w wielu dziedzinach, zarówno jeśli chodzi o historię-
prasy, jak i jej współczesne problemy, posiada zbliżoną tematykę. 

W wydanym tomie znajdują się następujące prace: 
1) dr Frano Ruttkaya: „Przyczynek do najstarszej historii słowackiego dzien

nikarstwa" (pierwsza gazeta w języku staroczeskim ukazywała się w Bratysławie 
w latach 1783—1787 pod nazwą Prespurské Noviny); 

2) dr Michała Potemry: „Przyczynek do dziejów prasy robotniczej Koszyc" 
(autor omawia początki prasy robotniczej i komunistycznej w Koszycach w latach 
1897—1926. Pierwszą taką gazetą była trójjęzyczna: Rothe Richtung — Cerveni 
Mir — Vörös Irany wydana po raz pierwszy i ostatni 1 maja 1897); 

3) A. F. Biereżnoja: „Z doświadczeń Wydziału Dziennikarskiego Uniwersytetu 
Państwowego im. A. A. Żdanowa w Leningradzie"; 

4) Mârii Sedlâkovej: „Reportaże i artykuły społeczne gazety Slovenské Zvesti, 
rocznik 1937 (Wspomniana gazeta była organem partii komunistycznej na Słowacji 
i wychodziła w latach 1936—1938); 

5) Vladimira Klimeśa: „Zagraniczna służba informacyjna a swoboda informa
cji" (Autor omawia ważniejsze posiedzenia ONZ zajmujące się zagadnieniami swo
body informacji zgodnie z art. 18 i 19 Deklaracji Ogólnej Praw Człowieka, pole
mizując z teoretykami burżuazyjnymi rozróżniającymi pojęcia „wolność prasy" 
od pojęcia „swoboda informacji"); 

6) Frantiska Svobody: „Granica wolności prasy brytyjskiej (uwagi o charak
terze, funkcji społecznej, typologii i metodach pracy brytyjskiej prasy burżuazyj-
nej). Studium ma za zadanie udowodnić absolutną jedność celów klasowych bry-
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tyjskiej prasy mieszczańskiej zaznaczając, że różnice i odcienie polityczne posiadają 
jedynie drugorzędne znaczenie); 

7) Alexeja Kusâka: „Najodważniejsza wyprawa E. E. Kischa"; 
8) F. Ruppeldta: „Gustav Augustiny — słowacki i rumuński dziennikarz" (Arty

kuł przynosi ciekawe dane biograficzne o mało znanym słowacko-rumuńskim dzien
nikarzu G. Augustiny". 

Tom zbioru zawiera ponadto cenny dział bibliograficzny, zawierający przegląd 
•ważniejszych pozycji znajdujących się w bibliotece bratysławskiego instytutu oraz 
listę tematów prac dyplomowych i dysertacyjnych dotyczących dziennikarstwa 
i prasy na wydz. filozoficznym uniwersytetu w Bratysławie. W dziale recenzji — 
polonica stanowią omówienia warszawskiego Kwartalnika Prasoznawczego (rocz
nik 1957) i tomu „Materiałów do bibliografii dziennikarstwa i prasy w Polsce 
w latach 1944—1954". 

(k) 

KAREŁ MALEC: Soupis bibliografii novin a casopisù vydâ-
vanych na ûzemi Ceskoslovenské republiky. Orbis, Praha 1959. 
Str. 220. Nakład 1.500 egz. 

Przedstawiana praca stanowi cenny, kompletny wykaz bibliograficzny prasy wy
chodzącej na ziemiach Czech, Moraw i Słowacji od początków XIX w. do chwili 
obecnej : 

Wykaz bibliografii obejmuje następujące działy: 1. wykaz bibliograficzny czaso
piśmiennictwa do r. 1848; 2. wykaz bibliograficzny gazet i czasopism w okresie 1848— 
1918; 3. wykaz bibliograficzny prasy czeskiej i słowackiej w okresie 1918—1938 (wraz 
z wykazem prasy wychodzącej w tym okresie na obszarze Rusi Zakarpackiej); 4. wy
kaz bibliograficzny prasy wychodzącej na obszarze Czech i Moraw oraz Słowacji 
w latach 1939—1945; 5. wykaz bibliograficzny prasy wychodzącej na obszarze Repu
bliki Czechosłowackiej po roku 1945. 

Tom wydany i opracowany przez Novinarsky Studijni Ustav w Pradze dla 
uczczenia dwóchsetnej rocznicy narodzin pierwszego bibliografa czeskiej prasy, Jana 
Bohumira Dlabaće, poprzedzony jest przedmową. Zawiera ona zarys problematyki 
bibliografii prasowej (m. in. definicję tego pojęcia), a także zwięzły przegląd histo
ryczny zagadnienia. 

№ 

RALPH O. NAFZIGER and DAVID MANNIG WHITE: Intro
duction to Mass Communications Research. Louisiana State Uni
versity Prest Baton Rouge 1958, str. 244 + 9 nib. 

Książka jest pracą zbiorową pod redakcją profesora R. O. Nafzigera, dyrektora 
Szkoły Dziennikarskiej w Wisconsin i D. M. White'a, wykładowcy dziennikarstwa 
w tzw. „School of Public Relations and Communications" przy uniwersytecie w Bo-

6* 
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stonie. Zatwierdzona przez tzw. „Council on Communications Research of The Asso
ciation for Education in Journalism" jako pomoc naukowa dla studentów dzienni
karstwa. Jest ona przeglądem nowoczesnych metod i technik badawczych jakie stosuje 
się przy badaniach środków masowej informacji: prasy, radia i telewizji. 

Chociaż książka składa się z oddzielnych prac napisanych przez różnych autorów 
treściowo stanowi niewątpliwie pewną zwartą całość. Wprowadzeniem do zagadnień 
metodologicznych jest artykuł Wilbura Schramma, profesora dziennikarstwa na uni
wersytecie standforskim, omawiający aktualny stan i potrzeby badań prasoznaw-
czych w USA. Badania socjologiczne i psychologiczne nad odbiorem i rolą komu
nikacji masowej traktuje Schramm jako główną część prasoznawstwa. Następnie 
prof. prof. Malcolm S. Mac Lean, Percy H. Tannenbaum, Roy E. Carter, John 
E. Alman i David E. White oraz Paul J. Deutschmann omawiają w swych artykułach 
po kolei takie zagadnienia: planowanie badań, metody eksperymentalne w badaniach 
nad komunikacją masową, badania terenowe, metody statystyczne, problem pomiaru. 
Książkę kończy Bruce H. Westley artykułem przedstawiającym stosunek ogólnych 
wymagań metod naukowych do stosowanych w badaniach nad komunikacją masową. 

Zaletą książki jest jasny i prosty sposób przedstawiania omawianych zagadnień 
oraz jednakowy mniej więcej poziom poszczególnych rozpraw. Pewnym niedociągnię
ciem — jak to zwykle bywa w tego rodzaju pracach zbiorowych — powtarzanie się 
niektórych zagadnień oraz zbyt rzadkie może operowanie, przykładami. Poziom do
stosowany do wiedzy i umiejętności studentów dziennikarstwa i niższych lat socjo
logii. 

Zachodzi oczywiście pytanie: jaką wartość przedstawia omawiana praca dla pol
skiego czytelnika. Może być ona pożyteczną lekturą pomocniczą dla studentów dzien
nikarstwa w celu zapoznania ich z problematyką i metodami badań nad prasą, radiem 
i telewizją. Przy naszym ubóstwie literatury metodologicznej może ona stanowić 
również cenną pomoc dla studentów socjologii, gdyż referowane w niej metody to 
metody badań socjologicznych i mogą być z równym powodzeniem zastosowane do 
innego przedmiotu badań. Wartość jej jako pomocy naukowej podnosi jasność i pro
stota wykładu poszczególnych zagadnień. 

Książka Nafzigera i White'a warta jest również przeczytania przez tych praso
znawców, którzy zajmując się teorią, chcieliby zapoznać się pokrótce z teoretycznym 
stanowiskiem prasoznawców amerykańskich (artykuł Schramma) oraz zaznajomić się 
ogólnie z problematyką i metodyką badań socjologicznych nad środkami masowej 
informacji. 

Władysław Kobylański 

ROBERT T. HOLT: Radio Free Europe. University of Minnesota 
Press. Minneapolis 1958 str. 249 + 12 nib. 

Radio Wolna Europa jest to półprywatne przedsięwzięcie, finansowane w znacznej 
swej części przez rząd Stanów Zjednoczonych z pozycji budżetowej na działalność 
dywersyjną i szpiegowską na terenie krajów socjalistycznych. Nieoficjalny charakter 
RWE pozwala jej na prowadzenie działalności propagandowej nie ograniczonej za
sadami odpowiedzialności państwa. Pi'zedmiotem tej działalności jest pięć krajów 
socjalistycznych Europy wschodniej: Bułgaria, Czechosłowacja, Polska, Rumunia 
i Węgry. Celem jej działania propagandowego jest wywołanie uczucia niechęci i wro-



RECENZJE I OMÓWIENIA 85 

gości do ustroju socjalistycznego u mieszkańców tych krajów. Radio Wolna Europa 
jest jednym z psychologicznych środków tak zwanej zimnej wojny. 

Robert Holt, profesor nauk politycznych na Uniwersytecie Minnesota (Stany 
Zjednoczone) poświęcił swą książkę celom i zasadom działania Radia Wolnej Europy. 

Holt w swej pracy starał się naukowo i możliwie wyczerpująco omówić problem. 
Książka napisana jest z wyraźną sympatią dla działalności Radia Wolnej Europy. Po
godzenie tych obu czynników było trudne do przeprowadzenia, zaś w wypadkach 
kolizji — uczucie sympatii dla RWE brało górę. Cierpi na tym wartość samej pracy; 
jest ona nierówna tak pod względem metody jak i nagromadzonego w niej materiału. 
Niektóre zagadnienia, mimo swej wagi, nie doczekały się tam należytego omówienia, 
w innych autor nie zajął własnego stanowiska. Przykładowo, poruszając problem 
powiązań finansowych RWE z rządem Stanów Zjednoczonych ogranicza się Holt do 
powołania się na odpowiedź Departamentu Stanu na notę Czechosłowacji w sprawie 
akcji balonów z ulotkami propagandowymi, organizowanej przez RWE. Z odpowiedzi 
tej wynika, że Radio Wolnej Europy jest instytucją opłacaną w całości z funduszy 
prywatnych. Również ograniczył się autor do przytoczenia zdania Adenauera, ocenia
jącego działalność RWE po okresie wypadków na Węgrzech jako jedynej odpowiedzi 
na, podnoszony przez prasę zachodnią pod adresem RWE, zarzut podżegania do dal
szego rozlewu krwi na Węgrzech. 

Ta porażka metody naukowej nie wychodzi na dobre ani autorowi, ani bronio
nym przez niego ideom. Broniąc RWE od oskarżenia o służenie niemieckim neofaszy
stom, dość niefortunnie dla RWE przytacza autor argumenty potwierdzające rewizjo
nistyczny charakter tej działalności. 

Praca Holta omawia następujące zagadnienia: pochodzenie Radia Wolnej Europy, 
podstawowe cele i politykę, organizację, personel, skuteczność działania RWE, dzia
łalność w okresie wypadków w Berlinie (1952), Poznaniu (1956), stosunek do polskiego 
Października oraz wydarzeń węgierskich, w końcu zawiera próbę określenia stosunku 
RWE do oficjalnej polityki Stanów Zjednoczonych. 

Staraniem działaczy politycznych zgrupowanych wokół New York Times'a powo
łano do życia w roku 1949 Committee for Free Europe z siedzibą w Nowym Yorku. 
Komitet dał początek Radiu Wolnej Europy. W pierwszym okresie podstawą jego 
była działalność niewielkiej stacji radiowej w Biblis (koło Frankfurtu nad Menem), 
emitującej codziennie półtoragodzinny program. Obecnie jest to duży zespół urzą
dzeń, operujący trzema stacjami przekaźnikowymi w Biblis, Holzkirchen (koło Mo
nachium) i Lizbonie, wysyłający na teren poszczególnych krajów demokracji ludo
wej po trzy tysiące godzin programu w tygodniu. Główna kwatera mieści się w No
wym Yorku, europejską siedzibą RWE jest Monachium. Lokalne sekcje programowe 
noszą nazwy: Wiadomości Bułgarskich, Głosu Wolnej Czechosłowacji, Głosu Wolnej 
Polski i Głosu Wolnych Węgier. Zadaniem RWE jest prowadzenie działalności pro
pagandowej przeciwko państwom demokracji ludowej. Radio działa bez formalnego 
powiązania z polityką zagraniczną jakiegoś państwa. RWE nastawiona jest na oma
wianie i komentowanie wydarzeń w państwach socjalizmu. Taktyką działania jest 
konkurencja z rozgłośniami tych państw, zarówno gdy chodzi o zakres i treść infor
macji i komentarze, jak i szybkość reakcji na wydarzenia. 

Założenia ogólne polityki RWE wyznacza kwatera główna w Nowym Jorku. 
Realizuje je centrala w Monachium. Personel składa się w znacznej mierze z emi
grantów z krajów demokracji ludowej. Na stanowiskach kierowniczych znajdują się 
osoby o pewnym doświadczeniu i stażu w radio na terenie Stanów Zjednoczonych. 

Większość pozycji programu nadawana jest ze studia w Monachium, część opra
cowuje kwatera główna w Nowym Yorku. 



86 RECENZJE I OMÓWIENIA 

Oto zestawienie przykładowe typów audycji nadawanych przez tzw. Głos Wolnej 
Polski. Cyfry oznaczają liczbę minut programu w tygodniu. 

S t u d i o 
Typ audycji Monachium Nowy York Razem 

wiadomości 
komentarze polityczne (specjalistyczne) 
komentarze polityczne (ogólne) 
kulturalne i naukowe 
rozrywkowe (ogólne) 
rozrywkowe (muzyka) 
religijne 
inne 

1016 
130 
292,5 
297,5 
110 
375 
150 
285 

— 
10 

202,5 
97,5 
— 

5 
10 
10 

1016 
140 
495 
395 
110 
380 
160 
295 

ogółem 2656 335 2991 

Radio Wolnej Europy opiera teksty swych programów na trzech zasadniczych 
źródłach informacji: 

1) materiałach prasowych, szczególnie New York Times'ie; 
2) materiałach agencyjnych i oficjalnych informacjach rządowych; 
3) korzystając ze swych prywatnych kontaktów, z pewnych informacji nieoficjal

nych z kół rządowych Stanów Zjednoczonych. 
Pomocnicza biblioteka RWE zawiera 24.000 tomów z tego 15.000 w językach kra

jów, na teren których wysyła swój program. Prenumeruje nadto stale 700 zachodnich 
i 550 wschodnio-europejskich dzienników i czasopism. 

Osobny rozdział książki traktuje o skuteczności oddziaływania RWE. Wnioski 
oparł autor na materiałach zebranych w wywiadach i pochodzących z listów od ra
diosłuchaczy. Materiał otrzymany nie może być podstawą do wniosków. Badanymi 
byli przeważnie emigranci, znajdujący się na terenie Europy zachodniej. Postawy 
tych osób wobec RWE są szczególne i nie sposób ich utożsamiać z postawami słu
chaczy w kraju. Przebadane osoby nie są reprezentatywne dla interesujących zbio
rowości i nadto są one w większości wypadków w ilości nie dającej podstaw do wy
ciągania wniosków. Przykładowo wnioski o skuteczności tzw. Głosu Wolnej Polski 
oparte są na materiale z 127 wywiadów, z czego tylko 73 przeprowadzono z Polakami. 
Nie ma wśród nich żadnego chłopa, jest natomiast pięciu marynarzy. Największą 
ilość materiału zebrano przy, badaniu skuteczności tzw. Głosu Wolnych Węgier. Wy
wiady przeprowadzone wśród uchodźców z tego kraju dostarczyły kilku interesują
cych danych. Między innymi wielu z badanych twierdzi, że RWE nawoływała do 
kontynuowania wypadków 1956 roku, obiecując interwencję wojskową państw 
zachodnich. Część tego rozdziału poświęcona jest analizie reakcji oficjalnych czyn
ników państw socjalistycznych na działalność RWE. 

W dwu następnych rozdziałach omawia Holt audycje RWE nadawane w związku 
z ważniejszymi wydarzeniami politycznymi w państwach socjalistycznych. 

Ostatni rozdział pracy traktuje o stosunku RWE do oficjalnej polityki Stanów 
Zjednoczonych. Zbieżność programu RWE z linią polityczną USA tłumaczy Holt 
faktem, że zarówno RWE jak i Departament Stanu są reprezentantami narodu ame
rykańskiego, jego celów i dążeń. 

Jak z tego widać książka zawiera obok zebranego materiału faktycznego, także 
pewne próby politycznej interpretacji o wyraźnie tendencyjnym nastawieniu. 

Omawiana praca winna zainteresować polityka i prasoznawcę. Dla tego ostat-
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niego cennymi będą dane dotyczące form pracy i zasad działania Radia Wolnej 
JEuropy. Również analiza programów tej rozgłośni może być interesującą podstawą 
do rozważań na temat działania tego typu radiostacji propagandowej. 

Jerzy Pomorski 

THE EUROPA YEAR BOOK 1959, A Survey and Directory of 
European Organisations and Countries. Europa Publication Li
mited. London 1959, wydanie pierwsze. Stron 1156, nib. 16. 

Rocznik europejski 1959 jest pierwszym z tego cyklu informatorem, wydanym 
przez Europa Publication Ltd. Autorzy cyklu mają na celu rozpowszechnianie naj 
ważniejszych danych, dotyczących międzynarodowych, europejskich organizacji oraz 
poszczególnych krajów kontynentu. Wydawnictwo to działa pod auspicjami wspól
noty ogólnoeuropejskiej i zacierania się różnic między narodami. 

Zawartość tomu podzielono na dwie części. Pierwsza poświęcona jest między
państwowym organizacjom, mającym swą siedzibę w Europie. W części tej, obejmu
jącej 218 stron, omówiono zadania i działalność tych organizacji; znaleźć tam można 
również dane dotyczące zasad statutowych, władz i członków. Informacje o znacz
niejszych z tych organizacji, szczególnie o niedawno powołanych do życia, uzupeł
nione są tekstami ich prawnych aktów podstawowych. W dziale organizacji europej
skich wymieniono pięć stowarzyszeń prasowo-radiowych. Z organizacji tych, jedna — 
OIR (Międzynarodowa Organizacja Radiowa) — ma siedzibę na terenie krajów demo
kracji ludowej. Wśród organizacji międzynarodowych środki masowe mają w roczniku 
dziewięć pozycji. Jest wśród wymienionych również MOD (Międzynarodowa Organi
zacja Dziennikarzy), której członkiem jest SDP. AIERI (Międzynarodowa Organizacja 
do Badań nad Środkami Masowymi) której członkiem jest Krakowski Ośrodek Badań 
Prasoznawczych, wymieniony jest w dziale organizacji dla prowadzenia bibliografii 
i dokumentacji. 

Druga, obszerniejsza część zawiera informacje o 38 krajach kontynentu europej
skiego. Znaleźć tam można podstawowe liczby dotyczące obszaru, ludności, gospo
darki i życia kulturalnego kraju, tekst konstytucji, dane odnośnie władz państwo
wych, partii politycznych, wymiaru sprawiedliwości, religii, prasy, wydawnictw, radia 
i telewizji, finansów, handlu zagranicznego i transportu. 

Osobny dział, poświęcony nauce omawianego kraju, zawiera dane dotyczące insty
tucji, towarzystw naukowych i badawczych, bibliotek, muzeów i wyższych uczelni. 

Polsce poświęcono 30 stron. W dziale: prasa, zestawienie zawiera 19 dzienników, 
35 tygodników i 21 innych periodyków. Pod względem politycznym dzienniki polskie 
podzielono na partyjne, niepartyjne i niezależne. Przykładowo: Trybuna Ludu scha
rakteryzowana jest jako „pismo partyjne", Dziennik Polski jako „bezpartyjne", zaś 
Echo Krakowa jako „niezależne" (independent). 

Wartość tego rodzaju pracy jest bezsprzeczna. Szczególnie cenna będzie ona dla 
dziennikarza, który znajdzie w niej zwięźle ujęte najważniejsze informacje o współ
czesnej Europie. Będzie ona również ważną pozycją pomocniczą w bibliotekach 
.naukowych. 

Mankamentem książki jest jej duży format i objętość. Jak zaznaczono we wstę-



88 RECENZJE I OMÓWIENIA 

pie, książka ma przez informację o europejskich krajach i organizacjach ułatwiać 
podróżowanie i kontakty z ludźmi. Przy obecnej wielkości będzie ona na pewno 
cenną pozycją biblioteki, lecz nigdy towarzyszem w drodze. 

(J. P.) 

IRENA LEPALCZYK: Włókniarze i książki. Czytelnictwo wy
branej grupy pracowników przemysłu bawełnianego. Wiedza 
Powszechna. Warszawa 1959 г., s. 135. 

Wydana w ramach biblioteczki oświaty dla dorosłych praca Ireny Lepalczyk. 
traktuje o czytelnictwie książek w środowisku pracowników łódzkich zakładów włó
kienniczych. Temat ten zainteresuje prasoznawcę, dotyczy bowiem wspólnej dla obu 
kierunków, dziedziny konsumpcji kultury masowej. Jest to relacja z badań przepro
wadzonych przez zespół badaczy zagadnień oświatowych na przełomie lat 1956 i 1957 
w środowisku pracowników największych w Łodzi Zakładów Włókienniczych im. Sta
lina. W czasie zbierania materiałów posługiwano się techniką wywiadu społecznego,, 
popierając je przy opracowaniu wyników bardzo starannie zebranym materiałem, 
dokumentacyjnym. 

Popularyzatorski charakter publikacji nie pozwolił na pełne przedstawienie wy
ników badań. Zawartość książki Lepalczyk świadczy, że są one interesujące. 

Praca zawiera przykłady ilustrujące postawy czytelników wobec książki, oraz: 
historie kontaktów czytelnika z książką, te ostatnie są najciekawszą częścią publi
kacji. Dalej wskazuje autorka na pewne czynniki kształtujące czytelnictwo książek,, 
omawia rolę społeczną czytelnictwa oraz postulaty czytelnicze dotyczące usprawnie
nia pracy bibliotek zakładowych. Całość poprzedzona jest wprowadzeniem, w którym 
autorka zapoznaje czytelnika z trudnościami metodologicznymi, na jakie natrafiła 
prowadząc badania. 

Szkoda, że przy wyborze badanych nie posłużono się statystyczną metodą repre
zentacyjną, co pozwoliłoby traktować podane wyniki jako typowe dla czytelnictwa 
książek w tym środowisku. Nadto mielibyśmy okazję porównać je z wynikami, pro
wadzonych w tym środowisku badań nad konsumpcją prasy. 

Książeczkę I. Lepalczyk polecamy, a podjęcie przez ośrodek łódzki naukowych 
badań nad czytelnictwem książek witamy z dużym aplauzem. 

J.P. 



S P R A W O Z D A N I A I I N F O R M A C J E 

Z działalności odczytowej i wydawniczej 
Krakowskiego Ośrodka Badań Prasoznawczych 

W styczniu 1960 rozpoczęto publi
kację powielanych materiałów o cha
rakterze szkoleniowo-usługowym. Cykl 
ten otwierają dwie pozycje: 1. „Zarys 
kalkulacji wydawniczej" R. Czyżewi-
cza oraz 2. „Technika produkcji dzien
nika i czasopisma" St. Petersa i K. 
Szwaj cy. 

W styczniu ukończono w Bytomiu 
druk I tomu „Biblioteki Wiedzy o Pra
sie" wydanej przez KOBP (nakładem 
PWN — Oddział w Krakowie) p t : 
„Prasa staropolska na tle rozwoju prasy 
w Europie (1513—1729)" pióra dr Jana 
Lankaua, b. sekretarza naukowego 
KOBP. 

W toku konferencji naukowych 
i odczytów publicznych odbywających 
się staraniem KOBP co piątek, omó
wiono następujące problemy wchodzące 
w zakres programu naukowo-badaw-
czego Ośrodka: 

* Odczyt mgra Władysława К о-
b y l a ń s k i e g o pt.: „Międzynarodowe 
spotkanie dziennikarzy i prasoznaw-
ców w Strasburgu". (8. I.) 

* Referat dr Stanisława P e t e r s a 
pt.: „Zagadnienia plastyczne w dzien
niku i czasopiśmie". W konferencji 
wzięło m. in. udział ok. 30 plastyków 
krakowskich. We wnioskach końcowych 
postanowiono m. in. zorganizować wraz 
z Katedrą Grafiki Książki ASP, kie
rowanej przez prof. W. Chomicza — 
wystawę grafiki prasowej. (22. I.) 

* Odczyt mgr Jerzego P a r z у ri
s k i e g o pt. : „O oddziaływaniu prasy 
codziennej na świadomość prawną spo
łeczeństwa". Na odczyt przybyli licznie 
m. in. przedstawiciele świata prawni
czego z dziekanem prof, dr J. Gwiaz-
domorskim na czele. (28. I.) 

* Referat mgr Mirosława Francica 
pt.: „Opinia publiczna w Polsce 
XVIII w." (5. II.) 

* Referat Henry S a 1 e m b i e r r 
pracownika naukowego Wyższej Szkoły 
Dziennikarskiej w Lille, pt.: „Szkolenie 
dziennikarzy w St. Zjednoczonych i we 
Francji". P. Henry Salembier, stypen
dysta Min. Szkolnictwa Wyższego, prze
bywał w Polsce celem zebrania mate
riałów do pracy pt.: „Zagadnienia fran
cuskie na łamach polskich tygodników" 
(z szczególnym uwzględnieniem Prze~ 
kroju i Tygodnika Powszechnego, 
(12. II.) 

* Odczyt prof, dr Zenona K l e 
m e n s i e w i c z a pt. „Dziennikarz: 
a język polski". Odczyt ilustrowany 
wynikami badań nad językiem prasy 
polskiej jakie prowadzone były w roku 
1959 pod kierunkiem prelegenta przez 
mgr Marię Kniagininową i mgr Da
nutę Kozubową. Na zebranie przy
byli — poza naukowcami — bardzo 
licznie dziennikarze (ponad 100 osób). 
W wyniku zebrania postanowiono 
utworzyć przy Pracowni Praktyki 
Prasy KOBP poradnię językową dla 
dziennikarzy. (19. II.) 

* Referat mgr Jerzego P o m o r 
s k i e g o pt.: „Sprawozdanie z badań 
nad potrzebą prasy regionalnej u mie
szkańców ziem górskich Polski połud
niowej". Prelegent będący asystentem 
Pracowni Socjologicznej KOBP omówił 
wyniki badań prowadzonych pod jego 
kierunkiem w zakresie ustalonym te
matem referatu. W konferencji wzięli 
udział także zaproszeni goście — człon
kowie egzekutywy zainteresowanych 
komitetów PZPR i przedstawiciele rad 
narodowych. (4. III.) 

* Odczyt mgr Jerzego P a r z y ri
s k i e g o pt. : „Metody i formy więzi 
pisma codziennego z czytelnikami", 
(10. III.) 
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Sekcja Prasoznawcza przy 
Z inicjatywy Zarządu Głównego 

Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich 
odbyło się w lutym 1960 r. zebranie 
z udziałem prasoznawców i osób inte
resujących się pracami z tego zakresu. 
Liczny udział dowodził, że sprawy pra-
soznawstwa skupiają już nie mały krąg 
ludzi. Wśród obecnych na zebraniu zna
leźli się dziennikarze, przedstawiciele 
RSW Prasa, „Ruchu" oraz różnych dzie
dzin nauki. W dyskusji podkreślono 
konieczność zainteresowania się Stowa
rzyszenia Dziennikarzy Polskich dzia
łalnością prasoznawcza i stworzenia od
powiedniego klimatu, w którym praso-
znawstwo mogłoby się rozwijać. 

W wyniku tego zebrania powstała 
Sekcja Prasoznawcza przy Zarządzie 
Głównym SDP, której Zarząd wybrany 
w tajnym głosowaniu ukonstytuował 
się następująco: przewodniczący — 
Mieczysław Krzepkowski, sekretarz — 
Andrzej Slisz oraz członkowie: Mieczy
sław Kafel, Tadeusz Kupis, Zygmunt 
Młynarski, Stanisław Peters. Zarząd do
kooptował Zygmunta Jollesa i Andrzeja 
Lama. 

Regulamin Sekcji ustala, że powsta
je ona celem popierania i inicjowania 
badań prasoznawczych oraz krzewienia 
wiedzy o prasie, radiowizji i kronice 
filmowej, a także o zawodzie dzienni
karskim. Do zadań Sekcji należy m. in. 
popieranie i rozwijanie współpracy, 
wymiany doświadczeń oraz informacji 
o prowadzonych pracach między insty
tucjami i osobami zajmującymi się ba-

Prasa w Roczniku 

Nowy tom „Rocznika statystyczne
go" na półkach księgarskich ukazał się 
już w pierwszej połowie lutego br.; do
wodzi to coraz większej troski redakcji 
wydawnictwa o szybkie udostępnienie 
pełnych danych statystycznych o naszej 
gospodarce narodowej i życiu społecz-
no-kulturalnym. W rekordowym czasie 
2 miesięcy prawie 32-arkuszowe dzieło 
wykonał zespół Warszawskiej Drukarni 
im. Rewolucji Październikowej. (Nakład 
30.100 egzemplarzy). Zwiększony został 
również format: 24X17 cm — zamiast 
dotychczasowego 17X12,5 cm. 
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Zarządzie Głównym SDP 
daniami nad prasą i dziennikarstwem, 
organizowanie seminariów, konferencji 
i odczytów z zakresu nauki o prasie 
i dziennikarstwie, współdziałanie z za
interesowanymi władzami i instytucja
mi w kształceniu i doskonaleniu kadr 
dziennikarskich, staranie o zabezpiecze
nie źródeł i materiałów dla badań pra
soznawczych. 

Członkami Sekcji mogą być osoby 
interesujące się pracami zakreślonymi 
regulaminem i pragnące czynnie współ
działać w ich realizacji. Członkostwo 
Sekcji nie jest uwarunkowane przyna
leżnością do Stowarzyszenia Dziennika
rzy Polskich. 

Na pierwszym zebraniu w dniu 7 
marca br. Zarząd przedyskutował za
kres prac na najbliższą przyszłość. 
Działalność Sekcji będzie się rozwijała 
głównie w kierunku popularyzacji pra-
soznawstwa. Główny nacisk postano
wiono położyć na zapoznanie dzienni
karzy oraz pracowników RSW Prasa 
z dotychczasowym dorobkiem praso-
znawstwa polskiego i z jego założenia
mi. Cel będzie realizowany głównie 
drogą odczytów wygłaszanych w róż
nych środowiskach. 

Zarząd Sekcji postanowił zaintere
sować się stanem prac związanych ze 
zbliżaj ącącym się 300-leciem prasy pol
skiej. 

Zarząd Sekcji zajmie się także 
sprawą rozpisania konkursu na pamięt
niki dziennikarzy. 

(St. P.) 

statystycznym 1959 
Tematyka Rocznika została wzbo

gacona, zwłaszcza w odniesieniu do 
dziedzin przemysłu, rolnictwa, handlu 
i finansów. Przywrócono również naj 
ważniejsze informacje z zakresu geo
grafii fizycznej. W sumie Rocznik ten 
zawiera 793 tablice (tom za rok 1958 — 
658 tablic) w tym 126 (101) poświęco
nych wybranym zagadnieniom z zakre
su statystyki międzynarodowej. 

Również d z i a ł p r a s y został 
wzbogacony o nową tablicę; dotąd po
święcano jej 3 tablice: w dziale krajo
wym — „Gazety i czasopisma" oraz 
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„Rozprowadzenie gazet i czasopism" 
i jedną w dziale zagranicznym — 
„Dzienniki". Obecnie przybyła jeszcze 
jedna tablica poświęcona czasopi
smom — „Czasopisma według działów 
bibliograficznych i częstotliwości uka
zywania się". 

Podaje ona globalną ilość tytułów 
czasopism ukazujących się w roku 1957 
i 1958, ilość tytułów wg częstotliwości 
ukazywania, oraz dane za 1958 w roz
biciu na poszczególne grupy bibliogra
ficzne. Z porównania danych za r. 1958 
z danymi za r. 1957 wynika wzrost ogól
nej ilości tytułów o 54. Z ogólnej liczby 
871 czasopism ukazujących się w 1958 r. 
(1957 — 817) — miesięczniki liczyły 334 
tytuły, kwartalniki 154, tygodniki 116, 
dwumiesięczniki 105. 

Wg działów bibliograficznych naj
więcej tytułów notują: 

oświata, bibliotekarstwo, pedagogi
ka — 114, w tym 35 miesięczników, 28 
kwartalników, 21 dwumiesięczników; 

W 1958 ukazywały się u nas 53 ga-
-zety w globalnym nakładzie 1.437,9 min. 

Warto tu zaznaczyć, że dane w ta-
ЪеН „Gazety i czasopisma" w roczni
kach 1958 i 1959 nie są łatwo porówny
walne ze sobą, w każdym razie z różnic 
pomiędzy danymi za te lata niewiele 
-można sądzić o fluktuacji na naszym 
rynku wydawniczym. Różnice te wy
nikają ze zmiany podstaw metodolo
gicznych w opracowaniu materiału. Do
datki do gazet i czasopism, które je
szcze w tomie za 1958 r. traktowano, 
jeśli posiadały osobną paginację, jako 
oddzielne tytuły, stanowią obecnie od
dzielny tytuł tylko w wypadku osobne
go ich sprzedawania*). 

*) W ub. r. ukazało się kilka publikacji 
«m. in. J. K a l k o w s k i — W sprawie sta-

technika, przemysł, rzemiosło — 
108, w tym 65 miesięczników, 10 kwar
talników, 10 dwumiesięczników; 

kultura, literatura, sztuka, muzeal
nictwo — 68, w tym 26 miesięczników, 
16 kwartalników, 9 dwumiesięczników; 

prawo — 56, religia — 51, nauki 
matematyczno-przyrodnicze — 49, me
dycyna — 47, zagadnienia pol.-społ. — 
47, rolnictwo — 46, transport i łącz
ność — 43, gospodarka komunalna — 
40, wychowanie fizyczne, sport — 35, 
ekonomia, statystyka, planowanie, fi
nanse — 23, historia, filozofia — 19, 
praca — 17, dla dzieci — 11. Czasopisma 
o treści mieszanej — 97, w tym 59 ty
godników, 20 miesięczników, 3 kwartal
niki oraz 15 o nieokreślonej częstotli
wości. 

Dane o nakładach (przeciętne jed
norazowe i globalne) zawiera tabela 
„Gazety i czasopisma". Oto dane do
tyczące nakładów czasopism: 

Niewątpliwie najciekawszą tablicą 
jest tablica ilustrująca sprzedaż gazet 
i czasopism, zawierająca ilość pism roz
prowadzanych w poszczególnych woje-

tystyki prasy, Prasa Współczesna i Dawna 
1958 nr 4, s. 5, I. В u r s z t y ń s к а, А. Т е -
р l i — O statystyce nakładów prasy dysku
syjnie, Biuletyn Żarz. Gł. RSW „Prasa" 1959 
nr 2) postulujących wypracowanie logicz
nych podstaw metodologicznych opracowy
wania materiałów prasowych. Ciekawe gło
sy jak dotąd pozostały raczej bez echa. 
Wydaje się, że potraktowanie dodatków, 
jako autonomicznych tytułów, w zależności 
od sposobu sprzedaży zadowoli i statysty
ków i wydawców. Nadal aktualna jest jed
nak sprawa mutacji obcojęzycznych (trakto
wanych dotąd jako oddzielne tytuły, mimo 
iż nie zawierają innych zmian prócz języka) 
i jednojęzycznych, traktowanych jako jeden 
tytuł, choć zmiany w obrębie n-ru są dość 
istotne. 

r a z e m 
tygodniki 
czasopisma ukazujące się 

2—3 razy w 
miesięczniki 
2-miesięczniki 
kwartalniki 
z nieokreśloną с 

m-

zęs 

-cu 

totliwo 

Łączny jednorazowy 
nakład 

(w tys. egzemplarzy) 

1957 | 

15 392 
8 522 

2 520 
3 033 

335 
417 

ścią 565 

1958 

16 209 
7 856 

3 471 
3 458 

406 
481 
537 

Nakład globalny 
(w min. 

1957 

494,1 
392,3 

52,1 
31,6 

1,8 
1,7 

14,6 

egzemplarzy) 

| 1958 

546,6 
398,4 

87,9 
38,2 
2,1 
1,9 

18,1 
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wództwach oraz przeciętne ilości gazet 
i czasopism przypadające na 1 miesz
kańca. Dane za rok 1958 ilustruje po
niższe zestawienie opr. na podstawie 
tabl. 6 Rocznika 1959 (str. 303). 

Dane dotyczące liczby egzemplarzy 
przypadających na 1 mieszk. w 1958 r. 
w porównaniu z rokiem 1957 dowodzą 
pewnej stabilności kupna gazet. Różni
ce in plus oraz in minus są znikome. 

Wyszczególnienie 
Gazety 

1958 

Czasopisma 

1958 
w tys. egz. 

Liczba egz. na 
I-go mieszk. 

gazet 
1958 

czasopism 
1958 

O g ó ł e m 
M. st. Warszawa 
Warszawskie 
Bydgoskie 
M. Poznań i woj. poznańskie 
M. Łódź i woj. łódzkie 
Kieleckie 
Lubelskie 
Białostockie 
Olsztyńskie 
Gdańskie 
Koszalińskie 
Szczecińskie 
Zielonogórskie 
M. Wrocław i woj. wrocławskie 
Opolskie 
Katowickie 
M. Kraków i woj. krakowskie 
Rzeszowskie 
Prasa dla zagranicy 
Prenumerata indywidualna 

1 280 336 
133 972 
51072 
82 849 
114 303 
101 401 
41370 
46 661 
28 461 
29 066 
79 151 
24 466 
40 170 
32 141 
94 496 
38 743 
199 114 
92 629 
37 314 
7 598 
5 359 

448 868 
32 555 
23 580 
24 861 
39 577 
32 082 
15 934 
15 824 
8 380 
10 554 
23 695 
9 552 
13 883 
10 730 
41902 
10 768 
60 531 
39 148 
15 973 
6 195 

13 144 

45 
124 
22 
50 
48 
44 
23 
26 
26 
34 
68 
37 
56 
43 
45 
43 
63 
37 
23 
— 
— 

16 
30 
10 
15 
17 
14 
9 
9 
8 
12 
20 
14 
19 
15 
20 
12 
19 
16 
10 
— 
— 

Wzrost notuje m. Warszawa — 124 
(w 1957 — 122), woj. bydgoskie 50 (48), 
katowickie 63 (59), zmniejszenie: woj. 
warszawskie 22 (24), olsztyńskie 68 (69), 
koszalińskie 37 (38), szczecińskie 56 (57), 
krakowskie (wraz z miastem Krako
wem) 37 (38). 

Średnio na jednego mieszkańca na
szego kraju wypadło 45 gazet w r. 1958. 
Poniżej tej normy znalazły się woje
wództwa: warszawskie, łódzkie, kielec
kie, lubelskie, białostockie, olsztyńskie, 
koszalińskie, zielonogórskie, opolskie, 
krakowskie i rzeszowskie. 

Podobna stabilność cechuje sprze
daż czasopism: w skali ogólnej na 1 
mieszkańca przypadało 16 egzemplarzy 
(w 1957 — 15 egz.). Największa ilość 
przypada na Warszawę 30 (31), woj. 
gdańskie i wrocławskie — po 20, kato
wickie i szczecińskie — 19, poznań
skie — 17, krakowskie — 16; 10 egz.: 
białostockie — 8, kieleckie i lubelskie — 
po 9. 

I wreszcie ostatnia tablica poświę
cona prasie — „Dzienniki" w przeglą
dzie międzynarodowym podaje dla 
szeregu krajów (30) dane cyfrowe od
nośnie ilości tytułów dzienników, prze
ciętnego jednorazowego nakładu w tys. 
egzemplarzy oraz przeciętnego jednora
zowego nakładu na 1000 ludności. Dane 
dotyczące krajów europejskich ilustruje 
zestawienie na stronie sąsiedniej. 

Wśród państw pozaeuropejskich pod 
względem wysokości przeciętnego jed
norazowego nakładu na czoło tabeli wy
suwają się Stany Zjednoczone 56.596-
tys. egzemplarzy. Ukazują się tutaj 
1824 gazety, na 1000 mieszkańców wy
pada 337 egzemplarzy. 

Jeżeli chodzi o wysokość nakładu 
Stany Zjednoczone wyprzedza jedynie 
ZSRR — 59 323 tys. egzempl. Trzecie 
miejsce (po ZSRR i USA) zajmuje Ja
ponia. Ukazują się tutaj 94 tytuły 
w 36 373 tys. egz. przeciętnego jednora
zowego nakładu; na 1000 mieszkańców 
wypada 400 egzemplarzy. 
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K r a j e 

Przeciętny jednorazowy 
nakład 

ludności 
na 1000 

A u s t r i a 
Belgia 
B u ł g a r i a 
Czechosłowac j a 
Dan ia 
F in l and ia 
F r a n c j a 
Hiszpan ia 
H o l a n d i a 
Jugos ł awia 
Niemiecka Republ ika Dem. 
Niemiecka Repub l ika Fed. 
Norweg ia 
P o l s k a 
R u m u n i a 
Szwajca r i a 
Szwecja 
W ę g r y 
W i e l k a Bry t an i a 
Włochy 
Z S R R 

1956 
1952 
1957 
1957 
1955 
1956 
1956 
1956 
1956 
1956 
1954 
1956 
1956 
1958 
1957 
1956 
1956 
1958 
1954 
1952 
1958 

34 
39 
84 
17 

126 
101 
130 
101 
65 
18 
37 

481 
84 
53 
32 

120 
139 
22 

114 
107 

10 463 

1306 
3 343 
3 144 
2 071 
1670 
1800 

10 733 
2 000 
2 874 

858 
2131 

14 700 
1296 
5 251 
2 619 
1486 
3 376 
1224 

29100 
5 000 

59 323 

187 
383 
410 
155 
376 
420 
244 

68 
264 
48 

118 
277 
374 
183 
149 
296 
462 
125 
573 
107 
284 

W ChRL ukazuje się 348 tytułów 
gazet w nakładzie 11307 tys. egzempl.; 
w Indiach 330 tytułów w nakładzie 
2 530 tys. egz. 

W ilości przeciętnego jednorazowe
go nakładu dzienników na 1000 ludno
ści Polska zajmuje środkowe miejsce, 
ustępując Wielkiej Brytanii, Szwecji, 
Finlandii, Bułgarii (najwyższe dane 
wśród reprezentowanych w tabeli 
państw), Belgii, Danii, Norwegii, Szwaj
carii, ZSRR, NRF, Holandii, Francji 
i Austrii. 

Ogólne dane statystyczne o prasie 
można również znaleźć w „Ważniej
szych danych o rozwoju społeczno-go
spodarczym" (str. XXXII—XXXIII, na
kład gazet i czasopism w min egz. za 
lata 1948—1958), w tabl. 22 (123) — Bi
lans papieru (zużycie papieru na wy
dawnictwa prasowe w 1. 1956—1958), 
tabl. 25 (354). — Niektóre usługi łączno
ści (globalna ilość nadanych gazet 
i czasopism w 1. 1949—1958 i w przeli
czeniu na 100 mieszkańców) oraz tabl. 
43 (447) — Studenci i absolwenci szkół 
wyższych wg kierunków studiów. 

W szerszym zakresie niż prasę po
traktowano radio i telewizję. Poświęco
no mu 6 tablic. Stan abonentów radio
wych i telewizyjnych na dzień 31. XII. 
1958 ilustruje zestawienie na str. 94. 

Porównanie tej tablicy z dany
mi za rok 1957 *) wykazuje znacz
ny wzrost liczby abonentów radiowych, 
bo wynoszący 460 tys. Nowo zarejestro
wane urządzenia radiowe to w więk
szości odbiorniki lampowe. Najwięcej 
nowych aparatów radiowych zanotowa
no w woj. katowickim (ponad 70 tys.), 
bydgoskim (ok. 30 tys.), poznańskim 
(ponad 50 tys.), Warszawie, Gdańsku, 
warszawskim, rzeszowskim, lubelskim 
(ponad 20 tys.), kieleckim (16 tys.), ol
sztyńskim, koszalińskim (12 tys.), zielo
nogórskim (11 tys.). Blisko 4-krotnie 
wzrosła ilość odbiorników telewizyj
nych: 1957 — 22.142, 1958 — 84.812. 

Podobnie jak w wypadku prasy 
w części II Rocznika — w Przeglądzie 
międzynarodowym — poświęcono dwie 
tablice radioabonentom i abonentom te
lewizji. 

Tablica 125 (791) podaje ilość radio-
abonentów (w tys.) za lata: 1938, 1950, 
1955, 1957, oraz ilość urządzeń radio
wych przypadających na 1000 mieszkań
ców (lata 1938 i 1957) dla 32 państw 
(w tym 25 europejskich). 

Dane te pozwalają wnioskować 
o rozwoju radiofonizacji w Europie na 

*) Zob. Prasa Współczesna i Dawna 1958 
n r 4, s. 192—196. 
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Województwo 

Warszawa 
Warszawskie 
Bydgoskie 
Poznań 
Poznańskie 
Kieleckie 
Łódź 
Łódzkie 
Lubelskie 
Białostockie 
Olsztyńskie 
Gdańskie 
Koszalińskie 
Szczecińskie 
Zielonogórskie 
Wrocław 
Wrocławskie 
Opolskie 
Katowickie 
M. Kraków 
Krakowskie 
Rzeszowskie 
O g ó ł e m 

miasto 
Z tego wies 

Ogółem 
abonentów 

w tys. 

295 
282 
274 

98 
303 
155 
166 
200 
187 
124 
116 
229 
102 
129 
126 
87 

299 
158 
654 
105 
218 
158 

4 465 

2 892 

1573 

W tym posiad. 
odbiorniki 
lampowe 

232 
127 
186 

84 
172 

78 
139 
91 
81 
43 
70 

171 
71 
94 
86 
80 

217 
109 
503 

90 
117 

61 
2 902 

2 113 

789 

Na 1000 
mieszkańców 

przypada 

271 
122 
163 
251 
152 
85 

239 
123 
104 
113 
134 
194 
150 
177 
168 
211 
174 
176 
206 
228 
108 
98 

154 

225 

97 

Odbiorniki 
telewizyjne 

29 494 
7 899 

12 
2 910 

534 
484 

4 763 
1435 

42 
17 

9 
583 

1 
620 
136 

2 175 
2 816 
1786 

25 993 
1362 
1717 

24 
84 812 

przestrzeni ostatniego 20-lecia. O dyna
mice tego rozwoju świadczy chociażby 
przykład Związku Radzieckiego, Włoch, 
Turcji, Rumunii, Polski, Grecji i innych 
państw, gdzie ilość urządzeń radiowych 
w okresie sprawozdawczym wzrosła nie
jednokrotnie więcej niż 20 razy. 

Aktualnymi potentami radiowymi 
są: Stany Zjednoczone (875,4 urządzenia 
na 1000 ludności), Kanada (545,5), pań
stwa skandynawskie (średnio ponad 300 
urządzeń). Ale obok tego w wykazie 
znajduje się 9 państw, w których na 
1000 ludności wypada mniej niż 100 
urządzeń radiowych. Należą do nich: 
Brazylia, Bułgaria (64, w roku 1938 tyl
ko 10), Grecja (67,3), Hiszpania, Indie 
(2,8), Jugosławia, Portugalia, Rumunia, 

Turcja. W podobny sposób została scha
rakteryzowana telewizja. 

Na marginesie noty sprawozdaw
czej warto zaznaczyć kilka ogólniej
szych uwag. Choć w porównaniu z rocz
nikami poprzednimi tom za rok 1958 
uwzględnia materiały prasowe w sto
sunkowo szerokim zakresie, odczuwa 
się brak danych dotyczących rozprowa
dzania prasy polskiej za granicą, prasy 
zagranicznej u nas. Warto wreszcie po
kusić się o scharakteryzowanie staty
styczne ruchu wydawniczego w po
szczególnych województwach. Posługi
wanie się ostatnim tomem utrudnia 
brak skorowidzu alfabetycznego, (sd) 

Sprzedaż i prenumerata prasy w 1959 r. 
W uzupełnieniu danych z Rocznika 

statystycznego 1959 (za rok 1958) można 
już omówić wyniki sprzedaży prasy 
w 1959 r. Zostały one opublikowane 

w Biuletynie Statystycznym (nr 2, 1959,. 
tabl. 52) według danych Centralne
go Zarządu Upowszechnienia Prasy 
i Książki „Ruch". 
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PUPiK „Ruch" sprzedał ogółem: 

gazety 
czasopisma 
dla zagranicy: 
gazety 
czasopisma 
w prenumeracie 
indywidualnej: 
gazety 
czasopisma 

w 1958 w 1959 
w tys . egzempl . 
1.280.336 

448.868 

7.598 
6.195 

5.359 
13.144 

1.345.528 
474.455 

9.349 
9.521 

8.080 
18.315 

Jak widać z tego zestawienia rok 
1959 przyniósł we wszystkich liczbach 
globalnych wzrost w porównaniu do 
roku poprzedniego. Szczególnie wysoki 
wzrost zanotowano w pozycji eksportu 
naszych czasopism za granicę. 

Interesujące są również liczby 
sprzedaży prasy w poszczególnych wo
jewództwach. Jeśli chodzi o gazety — 
we wszystkich województwach zanoto
wano wzrost ilości sprzedanych egzem
plarzy. Natomiast dla czasopism zano
towano w trzech województwach spa
dek sprzedaży. 

I tak: w woj. warszawskim z 23.580 
tys. w 1958 r. do 21.891 tys. w 1959, 
w woj. katowickim z 60.531 tys. do 
58.036 tys. i w woj. rzeszowskim 
z 15.973 tys. do 15.850 tys. Różnice nie 
są wielkie, mimo to przyczyny zasługi
wałyby na zanalizowanie. Czyżby tele
wizja? Zdawałoby się świadczyć prze
ciwko temu województwo rzeszowskie, 
które pod względem ilości telewizorów 
jest na jednym z ostatnich miejsc 
w kraju. Ale równocześnie woj. kato
wickie i warszawskie były na pierw
szych miejscach po Warszawie z ilością 
telewizorów. Sama Warszawa też zre
sztą notuje bardzo mały wzrost sprze
daży czasopism w 1959 г.: z 32.555 tys. 

na 33.912, a więc tylko o 1.357 tys., pod
czas gdy np. w woj. koszalińskim wzrost 
sprzedaży czasopism w tym samym 
roku wyniósł 1.142 tys., w Krakowie 
i województwie — 3.729 tys., w Pozna
niu i województwie — 5.822 tys. Łódź 
i woj. łódzkie zajmujące też wysokie 
miejsce co do ilości telewizorów, ma 
podobnie jak Warszawa mały wzrost 
ilości sprzedanych czasopism — 
1.514 tys. egz. 

Dość zaskakujące wyniki daje 
prześledzenie wzrostu sprzedaży gazet 
w poszczególnych województwach.. 
Wzrost ten jest bowiem bardzo nie
równomierny: trzy województwa mają. 
o wiele wyższy wzrost sprzedaży niż-
pozostałe. Między woj. bydgoskim a bia
łostockim jest różnica jak 22,5 do 1. 

Najwyższy wzrost sprzedaży gazet 
mają: woj. bydgoskie — 13.969 tys. egz.r 
katowickie — 10.827 tys. i Wrocław oraz 
woj. wrocławskie — 9.156 tys. 

Następne, czwarte w kolejności,. 
Poznań i woj. poznańskie mają już. 
tylko 3.886 tys. egz. wzrostu. Dalej jest 
Kraków i woj. krakowskie — 3.473 tys., 
woj. szczecińskie — 2.783 tys., gdań
skie — 2.062 tys., Łódź i woj. łódzkie — 
1.923 tys., woj. warszawskie —1.768 tys., 
kieleckie — 1.395 tys., lubelskie — 
1.332 tys., Warszawa — 1.291 tys., woj. 
opolskie — 1.170 tys., olsztyńskie — 
1.097 tys., koszalińskie — 1.052 tys. 
i w końcu zielonogórskie — 783 tys.r 
oraz białostockie — 616 tys. egz. 

Mimo, że są to liczby bezwzględne,, 
a więc nie wskaźniki procentowe, które 
uwzględniałyby np. współzależność 
sprzedaży gazet i ilość mieszkańców 
danego województwa, to jednak nawet 
te liczby zachęcają już do analizy przy
czyn nierównomierności wzrostu sprze
daży gazet w 1959 r. Oto zestawienie 
kilku danych liczbowych, które jeszcze 
bardziej zarysuje ten problem: 

wojewódz two : 

bydgoskie 
gdańsk ie 
wa r szawsk ie 
lubelskie 

ilość mieszkańców 
w 1958 r. 

1.679.000 
1.181.000 
2.318.000 
1.789.000 

sprzedaż gazet 
w 1959 r. 
w tys. egz. 

96.818 
81.213 
52.840 
47.993 

wzros t w p o r ó w 
nan iu do 1958 r. 

w tys. egz. 

13.969 
2.062 
1.768 
1.332 

Jak widać istnieją u nas jeszcze 
duże możliwości podniesienia czytelnic
twa prasy. Oczywiście w tej krótkiej 
notatce informacyjnej trudno wysu
wać jakieś wnioski poza tym jednym, 

że oparta na przesłankach naukowych 
analiza chłonności rynku czytelniczego 
powinna się stać tematem interesują
cych i na pewno pożytecznych badań. 

(fc) 
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Wystawa poligrafiki czechosłowackiej 
W dniach od 8 lutego do 3 kwietnia 

Ъг. w salach Muzeum Techniki NOT 
w Pałacu Kultury i Nauki w Warsza
wie odbyła się wystawa poligrafiki cze
chosłowackiej. 

Na wystawie pokazano, w ujęciu 
historycznym, w wielkim skrócie roz
wój techniki poligraficznej, poczynając 
od kroju czcionki czeskiego liternika 
Oldficha Menharta, poprzez druk wy
pukły, płaski i wklęsły, ze wszystkimi 
osiągnięciami w każdej z tych technik, 
aż do form najszlachetniejszych druku 
i najnowocześniejszych metod stosowa
nych w przemyśle poligraficznym Cze
chosłowacji. 

Wielkim osiągnięciem w czechosło
wackiej poligrafice są nowe metody 
miedziowania walców drukarskich przy 
wklęsłodruku, mierzenie głębokości wy
trawionych miejsc w metalu, jak rów
nież ostatnio zastosowane specjalnie, 
uczulone płyty offsetowe emulsją 
„AZONAL". Stanowi to poważną nor
malizację środka używanego w procesie 
kopiowania oraz ma wpływ na skróce
nie cyklu produkcji. Podkreślono też na 
wystawie coraz częstsze zastosowanie 
tworzyw sztucznych w przemyśle poli
graficznym. 

Estetycznie urządzona sala wypeł
niona była ponad 30 planszami, obra
zującymi postęp poligrafiki czechosło
wackiej oraz ok. 20 gablotami, zawie
rającymi z wielką starannością wydane 
albumy, bogato ilustrowane książki, 
wydawnictwa techniczne, literaturę na
ukową i piękną — wydawnictwa ARTII 
i KOVO — czechosłowackich przedsię
biorstw handlu zagranicznego. ARTIA 
zaprezentowała swoje, znane dziś nie
mal w całym świecie, doskonale wy
dane mapy astronomiczne oraz dzieła 
bibliofilskie. 

W gablotach poświęconych poszcze
gólnym technikom drukarskim pokaza
no kolejne fazy przygotowania form 
drukowych. Szczególnie interesujące 
były klisze do druku wielobarwnego. 
Przewodnicy tłumaczyli szerszej pu
bliczności procesy druku w każdej 
z przedstawionych technik. Fachowcy 
podziwiali efektowne ilustracje, wyko
nane przy użyciu wyjątkowo gęstych 
rastrów do druku. 

Prażanom: Aloysowi Senefeldero-
wi — wynalazcy litografii (1826), arty
ście malarzowi, prof. Jakubowi Huśni-
kowi — wynalazcy światłodruku (1868), 
którego najpierwsze w dziejach poli

grafii odbitki w półtonach, stanowiące 
dodatek do czasopisma Photographi-
sche Mitteilungen ukazały się w r. 1869, 
Karolowi Vaclavowi Klićowi — cze
skiemu artyście światowej sławy — 
wynalazcy wklęsłodruku (1890) poświę
cono oddzielne plansze, zaopatrzone 
w hasła i fotografie tych Czechów, któ
rzy swoim ogromnym wkładem do po
ligrafiki przyczynili się do rozwoju kul
turalnego ludzkości. 

Znajdująca się na środku sali 
ogromna plansza poświęcona Janowi 
Amosowi Komensky'emu, wielkiemu 
reformatorowi szkolnictwa i twórcy no
wożytnej pedagogiki, autorowi „Drzwi 
języków otworzone", głosi hasło: „Do
bra książka — szlif rozumu". Na tej 
planszy umieszczono oryginalne, 2 lata 
temu odnalezione na Morawach, auten
tyczne czcionki, którymi w wieku XVI 
drukowana była przez Braci Czeskich 
Biblia Kralicka, arcydzieło ówczesnej 
sztuki drukarskiej i jeden z najświet
niejszych pomników języka czeskiego. 

Komensky, teolog, pedagog i ostatni 
biskup zrzeszenia Braci Czeskich (Mo
rawskich) osiedliwszy się w Lesznie, 
przeniósł tu drukarnię kralicka, osta
tecznie zniszczoną w czasie wojen ze 
Szwedami (1655). 

Zwiedzający gromadzili się przy 
gablocie z miniaturowym, znanym już 
z Międzynarodowych Targów Księgar
skich w Warszawie — wydawnictwem 
Koranu. Wydane pięknie egzemplarze, 
zaopatrzone w szkło powiększające, 
oprawione są w skórę z wytłaczanymi 
złoceniami o motywach wschodnich. Do
dać należy, że drukowany w Czecho
słowacji Koran (w różnych wielkościach) 
zdobył sobie rynki wszystkich krajów 
muzułmańskich. 

Na j gwarniej i naj roj niej było przy 
będącej w ruchu ustawionej w sali, 
małego formatu maszynie offsetowej 
marki Romayor. Maszyny te zainstalo
wane są w wielu zakładach poligraficz
nych i instytucjach w Polsce. Zwiedza
jący obdarowywani byli ładną odbitką 
offsetową, wykonaną w maszynie Ro
mayor. przy użyciu uczulonych -płyt 
offsetowych Azonal, produkcji czecho
słowackiej. 

Wystawa, jakkolwiek w b. skrom
nym zakresie, mogła jednak zoriento
wać zwiedzających o coraz wyższym 
poziomie poligrafiki, jak również wiel
kiej trosce o książkę czechosłowacką. 

(mc) 
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PRASA W LICZBACH 
Z danych opublikowanych w związ

ku z II Krajowym Zjazdem Związku 
Zawodowego Pracowników Książki, 
Prasy i Radia wynika, że w prasie za
trudnionych jest ponad 8600 osób. 

Ukazuje się u nas 609 gazet i cza
sopism w jednorazowym nakładzie ok. 
20 milionów egz. Dzienników — 50 
w jednorazowym nakładzie ponad 
5.300 tys. egz., tygodników — 115 w na
kładzie ponad 8.600 tys. egz. Istnieje 
61 tygodników społeczno-politycznych 
i kulturalnych, 38 regionalnych, 7 spor
towych. Ukazuje się także 47 dwuty
godników, 228 miesięczników i 169 pe
riodyków o mniejszej częstotliwości. 

(k) 
ANKIETA SDP 

W styczniu br. Żarz. Gł. Stowa
rzyszenia Dziennikarzy Polskich roze
słał do wszystkich dziennikarzy, etato
wo zatrudnionych w redakcjach wszel
kiego typu, anonimową ankietę na te
mat pozycji zawodowej i sytuacji ma
terialnej dziennikarzy. Pytania ankie
towe (w 56 punktach) opracował Za
kład Prasy Współczesnej UW przy 
współpracy Zakładu Badań Socjologicz
nych PAN. 

Celem ankiety jest zebranie mate
riału do monografii zawodu dziennikar
skiego w Polsce Ludowej. Poza celem 
naukowo-poznawczym ankieta ma speł
nić także cele bardziej doraźne, jak np. 
pomoc w sprecyzowaniu postulatów 
w sprawie doskonalenia zawodowego 
czy też postulatów ekonomicznych. Na
leży się spodziewać, że ankieta dostar
czy interesującego materiału jako 
pierwsza tego typu i tak szeroko adre
sowana, byle tylko dziennikarze nie za
wiedli, (k) 

W 1963 ma być zakończona budowa 
w Krakowie wielkiego kombinatu dru
karskiego przy ul. Wadowickiej. Obec
nie w budowie znajduje się bocznica 
kolejowa i centralny (dla drukarń kra
kowskich) magazyn papieru. 

Drukarnia, która ma zatrudniać 
około 1200 osób, będzie zakładem w peł
ni nowoczesnym z czterema podstawo
wymi działami: typograficznym, offse
towym, rotograwiurowym i introliga-
tornią. Do nowego zakładu ma być 
przeniesiony druk kilku czasopism 
m. in. Przekroju. 

Koszt budowy obliczany jest na 
108 min złotych. Kubatura hal — bli
sko 113 tys. m3. Projektant obiektu — 
mgr inż. arch. Jerzy Brandysiewicz 
z Warszawy. Wykonawca — Krakow
skie Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Przemysłowego, (r) 

FRANKFURT — ZIELONA GÓRA 
Współpraca między dwoma sąsia

dującymi województwami objęła także 
prasę. Gazeta Zielonogórska i Neuer 
Tag prócz wymiany materiałów publi
cystycznych przewidziały wymianę 
dziennikarzy, (r) 

KONKURS FOTO-PRASOWY 

W lutym br. redakcja Trybuny Ma
zowieckiej ogłosiła „nieustający" kon
kurs na zdjęcia prasowe z terenu za
sięgu gazety. Prócz honorarium za za
mieszczane zdjęcia, redakcja premiuje 
co miesiąc najlepsze kwotą 100 złotych. 

(r) 

ULGOWA CENA PRENUMERATY 
Od 1 kwietnia br. wprowadzono 

ulgową cenę prenumeraty dla 11 tytu-

7 — Zeszyty Prasoznawcze 
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łów pism wydawanych przez RSW Pra
sę: Trybuna Ludu, Nowe Drogi, Zycie 
Partii, Problemy Pokoju i Socjalizmu, 
Polityka, Nowa Kultura, Przegląd Kul
turalny, Zycie Literackie.. Problemy, Za
gadnienia i Materiały dla Aktywu Pro
pagandowego, Widnokręgi. 

Bonifikata dotyczy wyłącznie pre
numerat wielomiesięcznych, najmniej 
kwartalnych, zarówno przy zamówie
niach przez listonoszy jak i przez pla
cówki „Ruchu", (r) 

DOSZKALANIE DRUKARZY 
Na podstawie umów zawartych 

między RSW Prasa a drukarniami 
ZENTRAGU odbywa się doszkalanie 
naszych drukarzy w drukarniach NRD. 
Po 5 i 7 miesiącach szkolenia powra
cają dwie grupy 27 i 16 fachowców. 
Równocześnie sukcesywnie dwie inne 
grupy drukarzy — 29 i 10 osób — wy
jeżdżają w tym samym celu do NRD. 

(r) 

„GŁOS NAUCZYCIELSKI" 
ZA GRANICĄ . 

W III kwartale 1959 roku tygod
nik ZNP Głos Nauczycielski był roz
prowadzany w następujących krajach: 
ZSRR — 166 egz., Francja — 113, Cze
chosłowacja — 38, NRD — 28, USA — 
24, Belgia — 21, Anglia — 14, Rumu
nia — 14, Węgry — 12, NRF — 7, Ka
nada — 6, Austria — 5, Zw. Płd. Afry
ki — 4, Jugosławia — 3, Bułgaria, Bra
zylia, Dania, Włochy — po 2 egz., 
Chiny, Finlandia, Holandia, Indie, In
donezja, Filipiny — po 1 egz. W sumie 
469, w tym 216 egzemplarzy za dewizy. 

(dz) 

PRZEDŁUŻENIE POROZUMIENIA 
O ZAKUPIE KSIĄŻEK, FILMÓW 

I CZASOPISM W USA 
22 lutego 1960 r. zakończyły się 

prowadzone w Warszawie rozmowy 
między Ministerstwem Handlu Zagra
nicznego a ambasadą Stanów Zjedno
czonych w sprawie przedłużenia na rok 
1960 porozumienia o zakupach w Sta
nach Zjednoczonych za złote polskie 
książek, czasopism, filmów, praw autor
skich i nagrań na łączną sumę 1.200.000 
dolarów. 

Wymiany listów, przedłużających to 
porozumienie dokonali: ze strony pol
skiej dyr. departamentu w MHZ — Sta

nisław Struś, a ze strony amerykań
skiej — radca ambasady USA w War
szawie William L. Magistretti. (d) 

„DZIŚ TELEFON — 
JUTRO ODPOWIEDŹ" 

Ta popularna rubryka Życia War
szawy znalazła już swych naśladow
ców. Od kilku miesięcy podobną ru
brykę prowadzi Dziennik Łódzki. 
Z usług „telefonu" zaczął również ko
rzystać dziennik czechosłowackich 
Związków Zawodowych — Prace. (dz> 

POLSKA PRASA 
EMIGRACYJNA 

35 LAT „GŁOSU POLSKIEGO" 
Z początkiem 1960 r. wychodzący 

w Buenos Aires tygodnik Glos Polski 
rozpoczął 36 rok istnienia. Pismo to jest 
organem Związku Polaków w Argen
tynie, (p) 

„MŁODY LAS" 
Pod tym tytułem młodzież harcer

ska w Argentynie zaczęła wydawać 
swój miesięcznik. Numer pierwszy od
bity został na powielaczu w objętości 
18 stron, (p) 

10-LECIE „ZWROTU" 
W grudniu 1959 ukazał się jubile

uszowy numer miesięcznika Zwrot wy
dawanego przez Polski Związek Kul
turalno-oświatowy w Czechosłowacji 
w Czeskim Cieszynie. Pierwszy numer 
miesięcznika, który jest pismem o cha
rakterze kulturalno-społecznym, ukazał 
się w grudniu 1949. Artykuły okolicz
nościowe napisali Jan Kurzelowski 
i poeta Henryk Jasiczek, który był re
daktorem odpowiedzialnym Zwrotu 
w pierwszych latach istnienia pisma 
i do dzisiaj z nim współpracuje. Redak
torem naczelnym Zwrotu był przez 
wiele lat Paweł Kubisz (obecnie dr Ta
deusz Siwek), (k) 

„POLISH — AMERICAN WORLD" 

Pod takim tytułem ukazuje się od 
roku w Stanach Zjednoczonych tygod
nik w języku angielskim, przeznaczony 
jednak dla Polonii amerykańskiej, 
a szczególnie dla młodego pokolenia nie 
znającego już języka polskiego. Celera 
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tego tygodnika jest powiązanie mło
dego pokolenia ze starszą generacją po
lonijną i polskimi tradycjami. 

Polish-American World wydaje 
i redaguje amerykański dziennikarz 
polskiego pochodzenia, pracownik 
Associated Press — Tomasz Podstow-
ski. Wydawca nie liczy chwilowo na 
dochodowość i swoje zajęcie traktuje 
jako pracę społeczną. Pismo osiągnęło 
5 tys. egzemplarzy nakładu, (sd) 

ANDERS PRZECIWKO 
„NARODOWCOWI" 

W dniach 9—29 lutego br. w lon
dyńskim Królewskim Sądzie Cywilnym 
(Queens Bench Division) przed sędzią 
Ash worth i 12-osobową ławą przysię
głych toczył się proces o zniesławienie 
wytoczony przez Andersa dziennikarzo
wi emigracyjnego Narodowca (ukazu
jącego się we Francji) — Adamowi Ga-
siowi, oraz wydawcy pisma — Micha
łowi Kwiatkowskiemu. 

Powodem oskarżenia był artykuł 
Gasia zamieszczony w Narodowcu 
w styczniu 1956, a zwłaszcza ta część 
artykułu, w której autor zarzucał An
dersowi, że: 

„jeszcze w czasie pierwszej wojny 
światowej nie czuł się Polakiem"; 

„odmówił udziału w bitwie pod 
Warszawą"; 

„w drugiej wojnie światowej był 
przeciwnikiem rządu Sikorskiego i wie
rzył w zwycięstwo Hitlera". 

W toku kilkunastodniowej roz
prawy, w czasie której przesłuchano 
szereg świadków, ława przysięgłych 
miała zadecydować o prawdziwości 
wzgl. nieprawdziwości powyższych za
rzutów. Autor inkryminowanego arty
kułu mówiąc o powodach zamieszcze
nia listu stwierdził: że „napisał do Na
rodowca z własnej inicjatywy, ponie
waż nie był zadowolony ze stosunków 
panujących w życiu politycznym emi
gracji londyńskiej i pragnął zabrać 
głos w tej sprawie". 

Wśród świadków popierających 
oskarżenie Andersa wystąpiło szereg 
ludzi związanych niegdyś z armią; po 
stronie Narodowca zeznawała m. in. 
wdowa po Wł. Sikorskim, Fr. Staw
czyk, charakteryzujący Andersa jako 
oficera armii carskiej. Strona oskar
żona często powoływała się na książkę 
Kota „Listy z Rosji do gen. Sikorskie
go", w której można znaleźć szereg nie
zbyt pochlebnych opinii o Andersie. 

Ława przysięgłych po półtorago
dzinnej naradzie osiągnęła jednomyśl-

Г 7 * 

ność i uznała, że dwa pierwsze zarzuty 
nie odpowiadają prawdzie. W wypadku 
zarzutu „w drugiej wojnie światowej 
był wrogiem rządu Sikorskiego..." ława 
przysięgłych stwierdziła, że zwrot 
„wróg" należy traktować jako odpo
wiednik wyrażenia „zdecydowany prze
ciwnik" i w tym wypadku nie znalazła 
podstaw do zniesławienia. Zarzut „Wie
rzył w zwycięstwo Hitlera" uznano jako 
zniesławiający i nieprawdziwy. Ława 
przysięgłych uznała, że pozwani Mi
chał Kwiatkowski i Adam Gaś kiero
wali się złośliwą intencją. 

Z powodu niedopatrzenia się 
w zwrocie „Anders był wrogiem Sikor
skiego" zniesławienia, sędzia wydając 
wyrok skazujący Narodowca na zapła
cenie Andersowi (w ciągu 28 dni) od
szkodowania w wysokości 7 tys. funtów 
i pokrycia kosztów procesu (ok. 20 tys, 
funtów) zmniejszył koszty procesu 
o jedną trzecią. 

Proces zakończono 29 lutego, wy
rok zaś ogłoszono 15 marca 1960 r. 

Z doniesień agencyjnych wynika,- że 
strona skazana nie uiściła w terminie 
wyznaczonej wyrokiem sądowym kwo
ty, nie składając równocześnie odwoła
nia od wyroku. Na łamach Narodowca 
ukazało się w tym okresie szereg arty
kułów zwróconych przeciwko londyń
skiemu Dziennikowi Polskiemu, (s. d.) 

ANKIETA LONDYŃSKIEGO 
„DZIENNIKA POLSKIEGO" 

W styczniu 1960 redakcja londyń
skiego Dziennika Polskiego ogłosiła 
ankietę, która miała na celu zbadanie 
opinii czytelników emigracyjnych 
o piśmie. Jak donosi redakcja Dzien
nika na ankietę napłynęły odpowiedzi 
od 2.057 czytelników. Opracowanie wy
ników ankiety powierzono K. Eydzia-
towiczowi, szefowi Biura Studiów 
przedwojennego Polskiego Radia. 

Jak wynika z danych opublikowa
nych przez Dziennik Polski największą 
poczytnością wśród uczestników ankiety 
cieszyły się wiadomości z kraju publi
kowane w piśmie. 97% odpowiadają
cych na pytania ankiety wysunęło tę 
tematykę na plan pierwszy. 

Jednak ta zrozumiała poczytność 
tematyki krajowej nie oznacza bezkry
tycznego przyjmowania przez czytel
nika emigracyjnego sposobu naświe
tlania wiadomości z kraju przez redak
cję Dziennika. Jak stwierdza redaktor 
naczelny londyńskiego Dziennika Pol
skiego Aleksander Bregman, w arty
kule pt. „Odpowiedź nieufnym" (Dzień-
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nik Polski z dn. 22 marca br.) sporo 
czytelników zarzuca pismu „tendencyj
ność i jednostronność". Dalej Bregman 
cytuje następujący charakterystyczny 
list nadesłany przez jednego z uczest
ników ankiety: 

„Zarówno ja, jak i moi koledzy 
w pracy, nie ufamy wiadomościom 
z Polski podanym przez Dziennik. We 
wszystkim widzimy zabarwienie propa
gandowe. Natomiast każda wiadomość 
zawarta w jakimś dzienniku angielskim 
jest pilnie czytana, komentowana i dy
skutowana". 

A. Bregman w dalszym ciągu swo
jego artykułu omawiającego wyniki an
kiety przytacza źródła informacji kra
jowej swojej gazety. Są nimi — we
dług kolejności podanej przez Breg-
mana — 1) serwisy agencji zachod
nich (głównie brytyjskich), 2) depesze 
stałych korespondentów prasy zachod
niej w Warszawie, 3) prasa krajowa 
i Polskie Radio, 4) „relacje osób przy
bywających z kraju", 5) materiały Sek
cji Polskiej Radia Free Europe w Mo
nachium, (ifc) 

UNESCO 
I INNE ORGANIZACJE 
MIĘDZYNARODOWE 

PRASA NA ŚWIECIE 
Według danych opublikowanych 

przez UNESCO (za 1956 г.; obejmujące 
146 krajów) na świecie ukazuje się 
około 30 tys. gazet z czego 8 tys. to 
dzienniki; pozostałe ukazują się kilka 
razy w tygodniu. Większość (dwie trze
cie) to gazety poranne; reszta — po
południowe i wieczorne. 

Dzienniki ukazują się w nakładzie 
łącznym 250 min egz. co daje średnią 
92 egz. na 1000 mieszkańców. 

Najwięcej gazet wychodzi w USA 
— 8.512 tytułów, następnie w ZSRR — 
5.114 tytułów. Ta ostatnia liczba według 
nowszych danych (z ub. roku) podnio
sła się do 7.686 tytułów, a wraz z ga
zetami kołchozowymi sięga 10.500. (w) 

PROPOZYCJA KUBY 
Rząd Kuby zaproponował aby 

UNESCO zwołało w 1961 r. międzyna
rodową konferencję w sprawie ulepsze
nia wymiany wiadomości między na
rodami. Propozycję tę popierają przed
stawiciele ZSRR i Polski w UNESCO. 
Przeciwko niej wystąpili przedstawi
ciele Francji i USA. Rada wykonawcza 
UNESCO powołała specjalną komisję 
dla rozpatrzenia tej sprawy. (b) 

PRAWO AUTORSKIE 

Sekretariat UNESCO wydał w 1956 r. 
w języku angielskim światowy zbiór 
ustaw i umów dotyczących prawa au
torskiego pt. „Copyright Laws and 
Treatises of the World". Wydawnictwo 
to uzupełniane jest suplementami, któ
rych wersja angielska ma już trzy. 
W przygotowaniu wersja hiszpańska 
tego zbioru, a następnie francuska, (b) 

CZASOPISMA NAUKOWE 

Według oceny UNESCO na świecie 
wychodzi 30 do 45 tys. czasopism nau
kowych. Przyjmując, że każde z nich 
wydaje przeciętnie rocznie 300 stron, 
daje to 7,5 do 13,5 miliona stron wszel
kiego rodzaju informacji naukowych. 
Ilość tego typu czasopism naukowych 
stale wzrasta na świecie, (b) 

ZMIKROFILMOWANA 
„TRYBUNA LUDÖW" 

Wg informacji Biuletynu Polskiego 
Komitetu do Spraw UNESCO (1960 
nr 1 s. 37) Le Service internationale de 
microfilms (Międzynarodowy Ośrodek 
Mikrofilmowy) w Paryżu ukończył mi
krofilmowanie redagowanych przez 
Mickiewicza czasopism: Tybuny Lu
dów (15. III. — 10. XI. 1849) i Pielgrzy
ma Polskiego (XI. 1832 — grudzień 
1833). Redaktorem naczelnym tego pe
riodyku został Mickiewicz od n-ru z 21 
marca 1833. 

Mikrofilm Trybuny Ludów (tekst 
główny wraz z dodatkami, oraz wyda
nie wieczorne — 10—22. X.) reprodu
kuje 848 stron tekstu na taśmie filmo
wej długości 30 metrów. 

* 
Ten sam ośrodek wydał mikrofilm 

synchroniczny pt. „Fifty days in French 
history", odtwarzający codzienną prasę 
paryską (15 tytułów) z okresu 10 kwie
cień — 2 czerwiec 1958. Wydawnictwo 
wielce pożyteczne dla badających opi
nię prasy na aktualne w tym czasie 
problemy. Mikrofilm reprodukuje 7.734 
strony w 11 zwojach filmowych o łącz
nej długości 330 m. (d) 

V KONGRES MFD 

Zarząd Międzynarodowej Federacji 
Dziennikarzy ogłosił, że w maju br. 
odbędzie się w Bernie (Szwajcaria) V 
Światowy Kongres tej organizacji, (ik) 
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CHILE 

900 DZIENNIKARZY 
Historia prasy Chile rozpoczyna 

się dnia 13 lutego 1813 г., kiedy to za
konnik Camilo Henriquez założył pierw
szą chilijską gazetę: Aurora de Chile. 
W chwili obecnej w pismach chilijskich 
pracuje ok. 900 zawodowych dzienni
karzy (w tym 150 emerytów). Wszyscy 
dziennikarze są członkami chilijskiego 
związku dziennikarzy — „Colegio 
y Circulo de Periodistas". W Chile znaj
dują się dwa wydziały dziennikarskie: 
na uniwersytetach Chile i Concepcion. 

(ik) 

CHINY 

AUTOMATYCZNY SPRZEDAWCA 
W jednym z urzędów pocztowych 

w Pekinie (przy ul. Wangfuczing) nie
mal w całości zautomatyzowano usługi 
pocztowe, instalując m. in. automat do 
sprzedaży gazet. Wrzucenie odpowied
niej monety w odpowiedni otwór daje 
po naciśnięciu guzika żądaną gazetę. 

(w) 

PAPIER Z ODPADKÓW TRZCINY 

Wysokogatunkowy papier drukar
ski produkowany jest w Kantonie 
i Czungkingu z odpadków trzciny cu
krowej. 4.500 ton takiego papieru wy
produkowanego w Kantonie wykazało 
wysoką jakość zarówno pod względem 
elastyczności jak i gładkości, (b) 

FRANCJA 

NOWA SERIA WYDAWNICZA 
We Francji powstała następna 

z kolei, po „Kiosque", seria książko
wych wydawnictw „dziennikarskich" 
pt. „Mappenmonde". Paryski wydawca 
Rene Juliard, zachęcony sukcesem 
Armand Colin — wydawcy „Kiosque", 
zapowiada serię wydawnictw omawia
jących sprawy aktualne w sposób dzien
nikarski, reportażowo-publicystyczny, 
ale „trwalszy" niż artykuł umieszczony 
w piśmie, który niknie z oczu czytel
nika już po ukazaniu się następnego 
numeru. 

Pierwsza pozycja nowej serii nosić 
będzie tytuł: „A Frejus, ce soir-la" (We 
Frejus, tego wieczora...). Jej pięć roz
działów, napisanych przez pięciu auto
rów, ukazuje moment wstrząsającej ka
tastrofy, (d) 

HISZPANIA 

PROTESTY POMOGŁY 
Rada ministrów na wniosek Franco 

usunęła z początkiem lutego, ze sta
nowiska naczelnego redaktora dzien
nika barcelońskiego Vanguardia — Luis 
de Galinsoga, powołanego zresztą na to 
stanowisko przed 21 laty przez dykta
tora. Powodem tak nagłej decyzji był 
miesięczny bojkot dziennika przez lud
ność, dotkniętą niezbyt przychylnymi 
wypowiedziami na temat narodowości 
i języka katalońskiego. Prorządowa 
Vanguardia należy do najstarszych 
dzienników hiszpańskich (założona 
w 1881 r.) (d) 

CZYTELNICTWO 

The Europa Year Book rejestruje 
100 dzienników w Hiszpanii. Większość, 
bo 91 ukazuje się na prowincji. W prze
ciwieństwie do dzienników madryckich, 
powstałych w latach 1921—1940, wśród 
dzienników prowincjonalnych znajdu
jemy szereg tytułów, ukazujących się 
dłużej niż 50 lat (m. in. El Correo Ca
talan — założony w 1875, Diaro de Bar
celona — 1792, Las Provincias — 1851, 
El Norte de Sastillo — 1854, Faro de 
Vigo — 1853). 

Według ostatniego „Rocznika sta
tystycznego" GUS-u łączny jednorazowy 
nakład 101 dzienników hiszpańskich 
osiąga 2 min egzemplarzy. Przypada 
68 egzemplarzy na 1000 ludności. Jest 
to obok Jugosławii (48 egz.) najmniej
sza ilość rozprowadzanych dzienników 
na 1000 ludności na obszarze europej
skim, (sd) 

IZRAEL 

AUDYCJE AFRYKAŃSKIE 

Jerozolimska rozgłośnia „Kol Israel" 
rozpoczęła w tym roku nadawanie spe
cjalnych audycji dla słuchaczy z kra
jów afrykańskich: Ghany, Gwinei, 
Kongo i innych, (b) 
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SPRAWA TELEWIZJI 
Dotychczas Izrael nie posiada wła

snej telewizji, ale wszystko zdaje się 
wskazywać, że nie potrwa to długo. Dy
rektor generalny rozgłośni „Kol Israel" 
oświadczył na specjalnej konferencji 
prasowej, że już obecnie pracownicy 
radia przygotowywani są do pracy 
w telewizji. Projektowana budowa sta
cji telewizyjnej ma kosztować 2 mi
liony dolarów. Przygotowywana jest 
produkcja odbiorników telewizyjnych. 

(b) 

NAGRODY IM. SOKOŁOWA 
Szereg dziennikarzy izraelskich 

otrzymało doroczną Nagrodę im. Na-
chuma Sokołowa za całokształt dzia
łalności publicystycznej. Nagrody te 
przyznawane są przez tel-awiwską radę 
miejską. 

Wśród tegorocznych laureatów 
znajdują się między innymi — poseł 
Mosze Szarez, autor pamiętnika „Po
dróże po Azji", dr Dawid Lazer, jeden 
z redaktorów dziennika popołudniowego 
Maariw oraz publicysta Uri Kejsari. (b) 

JAPONIA 

JAPOŃSKI NUMER „GAZETTE" 

Wydawana w Amsterdamie Ga
zette, czasopismo 2-miesięczne poświę
cone studiom nad środkami masowej 
informacji, organ Instytutu Wiedzy 
o Prasie (Institut of the Science of the 
Press), kontynuując tradycję wydawa
nia numerów „narodowych", poświęciło 
swój ostatni nr (1 za I960 r.) Japonii. 

Wydanie japońskiego n-ru Gazette 
zbiegło się z sesją Międzynarodowego 
Instytutu Prasy (International Press In
stitute) obradującą w drugiej połowie 
marca w Tokio. W sesji uczestniczyło 
170 dziennikarzy z 24 krajów. W dy
skusji zabierał m. in. głos U Nu, b. pre
mier Burmy, bawiący z wizytą w Ja
ponii. 

104 stronicowy numer Gazette wy
pełniają rozprawy poświęcone prasie 
codziennej (m. in. An analysis the Ja
panese dailies — lasuhire Kawanaka; 
The Japanase Communist Party as seen 
by the japanase presse during the al
lied occupation 1945—1952 — Hajime 
Ikauchi, Keiko, Okazaki, Nasko Kubo), 
telewizji (Television in Japan — Ma-
saki Ikuta), szkolnictwu i szkoleniu 
dziennikarzy (Thirty years study of 

journalism in Japan — Hideo Ono; 
Journalism education at Japanase uni 
versities), organizacjom dziennikarskim, 
badaniom naukowym nad prasą i in. 
Numer zamyka przegląd bibliograficzny 
prac poświęconych prasie, środkom ma
sowej komunikacji, a wydanych w roku 
1959. 

(Obszerniejsze omówienie japoń
skiego n-ru Gazette zamieścimy w jed
nym z najbliższych numerów Zeszytów 
Prasoznawczych). (dz). 

JUGOSŁAWIA 

AUDYCJE OBCOJĘZYCZNE 
Radio belgradzkie nadaje audycje 

w 10 językach obcych: 
— albańskim, dwie audycje, w su

mie godzina programu, fale średnie 
i krótkie; 

— angielskim, trzy audycje, godzina 
programu, fale krótkie; 

— arabskim, jedna audycja, pół go
dziny, fale krótkie; 

— bułgarskim, dwie audycje, 45 
minut, krótkie fale; 

— czeskim, dwie audycje, 45 mi
nut, fale średnie i krótkie; 

— francuskim, dwie audycje, pół 
godziny, fale krótkie; 

— hiszpańskim, dwie audycje, 45 
minut, fale średnie i krótkie; 

— niemieckim, dwie audycje, 45 
minut, fale krótkie; 

— polskim, dwie audycje, 45 minut, 
fale krótkie; 

— rosyjskim, dwie audycje, godzina 
programu, fale krótkie, (r) 

NAKŁADY 
W Jugosławii ukazuje się 19 dzien

ników, osiągając 1,15 min przeciętnego 
jednorazowego nakładu (ok. 48 egzem
plarzy na 1000 mieszkańców) oraz 128 
tygodników o łącznym nakładzie 2,3 min 
egz. Do największych gazet zalicza się 
3 pisma „ponadregionalne": Borba, Po-
litika i Viejsnik u Srijedu. 

Wychodząca w Belgradzie Borba, 
drukowana cyrylicą (w Zagrzebiu alfa
betem łacińskim) osiąga 234 tys. egzem
plarzy. Belgradzka Politika (drukowana 
cyrylicą) ukazuje się w nakładzie 
284 tys. Drukowany alfabetem łaciń
skim tygodnik Viejsnik u Srijedu —• 
330 tys. egzemplarzy. 

Wg danych z 1957 r. w Jugosławii 
jest zarejestrowanych 890 tys. radio-
abonentów (na 1000 ludności — 49,4). 
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Te same dane dotyczące 1938 г.: 135 
tys. radioabonentów — 8,8 na 1000 
ludności, (d) 

KUBA 

KONFERENCJA AGENCJI 

W dniach od 11 do 21 stycznia br. 
obradowała w Hawanie (Kuba) między
narodowa konferencja przedstawicieli 
licznych światowych agencji prasowo-
informacyjnych. Na konferencję przy
byli wysłannicy agencji prasowych kra
jów obozu socjalistycznego, Indonezji 
i Japonii. Polską Agencję Prasową re
prezentował red. S. Kerner. Gospoda
rzem była nowa agencja południowo
amerykańska „Prensa Latina", która 
rozpoczęła swoją działalność w czerwcu 
1959 r. 

Agencją kieruje młody dziennikarz, 
Argentyńczyk z pochodzenia, Jorge Ri
cardo Masetu, który z ruchem powstań
czym Castro Fidela zaczął współpraco
wać w 1958 r. Szereg reportaży i wy
wiadów z Fidel Castro (wydane później 
w oddzielnej książce — „Ci, którzy 
walczą i ci, którzy płaczą" — „Los que 
Luchan у los que Uoran") przyniosły 
młodemu dziennikarzowi duży rozgłos. 

Na porządku dziennym konferencji 
znalazły się następujące sprawy: wza
jemna wymiana materiału informacyj
nego, techniczna strona współpracy 
(czas nadawania wiadomości, objętość 
materiału informacyjnego, jego tema
tyka itp.), wymiana materiału publicy
stycznego i filmów. 

Uczestnicy konferencji zostali przy
jęci przez premiera Kuby dr Fidel Ca
stro, który wyraził gorące podziękowa
nie dziennikarzom krajów socjalistycz
nych za okazywaną solidarność z re
wolucją kubańską. 

Należy zaznaczyć, że według opinii 
kierowniczych kół kubańskich jednym 
z naczelnych zadań agencji „Prensa La
tina" jest przełamanie monopolu 
w dziedzinie informacji, jaki sprawują 
w Ameryce Łacińskiej wielkie agencje 
prasowe USA. „Prensa Latina", która 
finansowana jest przez narodowe koła 
kubańskie i meksykańskie, posiada już 
dziś oddziały i korespondentów w sto
licach niemal wszystkich krajów Ame
ryki Płd., w Nowym Jorku i Waszyng
tonie. W trakcie organizacji znajdują 
się placówki w Paryżu i Rzymie, (ik) 

NRF 

NIEMIECKI HEARST 

W związku z zakupieniem przez 
Axela Springera większości akcji za-
chodnioberlińskiego dużego wydawnic
twa „Ullstein A. G." Zycie Warszawy 
podaje, że ten propagator polityki Ade-
nauera skupia już w swych rękach kon
trolę nad pokaźną ilością wysokonakła-
dowych dzienników i tygodników 
w NRF. Należą do nich dzienniki: 
Hamburger Abendblatt, Die Welt, Welt 
am Sonntag, Berliner Zeitung am 
Abend, Berliner Morgenpost, ponadto 
tygodniki ilustrowane i radiowe jak 
Hör zu, Constanza, Brigitte, (r) 

MUZEUM PRASY 

W Akwizgranie istnieje muzeum 
prasy posiadające w zbiorach 100 tys. 
gazet w 33 językach. Muzeum ma m. in. 
także zabytki prasy polskiej z XIX 
wieku, różne osobliwości prasy świato
wej i unikatowe numery pierwocin 
prasowych. Zbiory prasy współczesnej 
opiera muzeum akwizgrańskie na 
otrzymywanych numerach okazowych. 

(w) 

BANKRUCTWA 
TYGODNIKÓW POLITYCZNYCH 

Postępująca koncentracja kapitału 
przy stale rosnących kosztach własnych 
wydawnictw prasowych w NRF, unie
możliwia powstawanie nowych tygod
ników i magazynów polityczno-informa-
cyjnych. Jak podaje Der Spiegel, nowy 
tygodnik bawarski Plus, który pojawił 
się na zachodnio-niemieckim rynku 
jesienią ub. roku nakładem Christiana 
Kleina, zbankrutował w pierwszych 
miesiącach 1960 roku. 

W ten sposób Plus podzielił los 
wielu innych zachodnio-niemieckich 
tygodników. I tak, tygodnik polityczny 
Der Scheinwerfer — Das aktuelle Ma
gazin, który zaczął się ukazywać 
w październiku 1948 r. zbankrutował 
w październiku 1950. Tygodnik Kritik 
der Zeit założony w r. 1950 przestał się 
ukazywać w rok później. Pismo Infor
mation-Klatsch journal Nr 1 ukazywało 
się w okresie od 23 kwietnia do 1 grud
nia 1952. Tygodnik Bonner Hefte po
wstały w r. 1951, a przekształcony 
w r. 1956 w Das Neue Journal, istnieje 



104 INFORMACJE Z KRAJU I ZE ŚWIATA 

wprawdzie po dziś dzień, ale jedynie 
dzięki poważnym subwencjom rządu 
w Bonn. 

(ik) 

STANY ZJEDNOCZONE 

NAJWYŻSZE HONORARIUM 

Sports Illustrated, amerykański 
magazyn sportowy wypłacił Ernestowi 
Hemingwayowi 30 tys. dolarów za re
portaż z walki byków. Reportaż liczył 
około 2 tys. słów, czyli — 15 dolarów 
za słowo. Uznano, że jest to najwyż
sze honorarium jakie kiedykolwiek 
w historii dziennikarstwa zostało wy
płacone, (w) 

DOCHODY Z REKLAMY 

W St. Zjednoczonych przewiduje 
się dalszy wzrost dochodów prasy z re
klamy. W r. 1959 dochody z ogólnokra
jowych ogłoszeń prasowych wzrosły 
o dalszych 7%, osiągając roczną sumę 
820 milionów dolarów, (ik) 

WYSTAWA 
KARYKATURY POLITYCZNEJ 

W Low Memorial Library na Uni
wersytecie Columbia została otwarta 
wystawa karykatur politycznych, wyko
nanych przez 65 artystów, pracujących 
w redakcjach znanych dzienników. Wy
stawa ta poświęcona jest przede wszyst
kim wydarzeniom ostatnich kilku lat, 
ale zawiera również rysunki, dotyczące 
osoby prezydenta Franklina D. Roose-
velta, Harry S. Trumana i Herberta 
Hoovera. Eksponaty zostaną wysta
wione także w miastach na prowincji. 

(Ъ) 
PRASA — OPINIA 

Sprawa Cyryla Chessmana, którego 
egzekucję odroczono do dnia 2 maja br., 
wykazała zasadniczą różnicę stanowisk 
pomiędzy prasą amerykańską a opinią 
„człowieka z ulicy". I tak o ile ogrom
na większość gazet amerykańskich 
uznaje za możliwe i słuszne zawiesić 
wykonanie kary śmierci na Chessma-
nie, o tyle według wyników uzyskanych 
przez instytuty badania opinii publicz
nej większość Amerykanów domaga się 
wykonania egzekucji (np. w Kalifornii 
stanowisko takie zajmuje 55°/o miesz
kańców), (ik) 

TV BEZ ANTEN NA DACHU 
W USA przystępuje się do likwi

dacji anten telewizyjnych na dachu. 
Nowe anteny TV umieszczone w spe
cjalnych plastikowych pokrowcach za
instalowane będą w podłogach, (ik) 

CZASOPISMO 
W JĘZYKU ŁACIŃSKIM 

W Nowym Jorku ukazał się pierw
szy numer Auańlium Latinum, maga
zynu redagowanego po łacinie. Pierw
szy numer Auxilium zawiera m. in. ar
tykuł o tancerzu Astairze (Fredulus 
Astaire), Televizzio, oraz krótkie wia
domości ze świata — telegramy p. n . 
Res brevissimae. 

Iinformując o ukazaniu się tego pi 
sma gdański Glos Wybrzeża dodaje, że 
„jest to chyba pierwsze tego rodzaju 
wydawnictwo-podręcznik, mówiące za
miast o sprawach rzymskich, o spra
wach bieżących", (dz) 

SZWAJCARIA 

CZYM JEST „BLICK"? 
Październik 1959 otworzył nowy 

okres rozwoju prasy w Szwajcarii, 
W tym bowiem miesiącu powstała 
w Zurichu pierwsza szwajcarska sen
sacyjna gazeta „bulwarowa": Blick 
(w podtytule zawierająca określenie: 
„niezależna gazeta szwajcarska"). 

Blick tak pod względem źródeł fi
nansowych, jak i wyglądu zewnętrznego 
stanowi przejaw ekspansji prasy NRF 
na szwajcarski rynek wydawniczy. 
Wydawcą Blicku jest bowiem nowoza-
łożona „Spółka Akcyjna Produktów 
Prasowych" (kapitał zakładowy 1,5 mi
liona franków szwajcarskich) utworzo
na przez wydawnictwa: Kindler-Ver
lag (Monachium), Jean Frey AG (Zu
rich) i Ringier and Co AG (Zofingen), 

Oblicze redakcyjne Blicku przypo
mina „bulwarową" prasę zachodnio-
niemiecką, a zwłaszcza 10-Pfennig Bild-
zeilung wydawaną przez Springera 
w Hamburgu. Zdaniem zachodnio-nie-
mieckich kół prasowych powstanie 
dziennika Blick jest przejawem walki 
konkurencyjnej pomiędzy koncernem 
Springera i wydawnictwem Kindlera, 
które poprzez sfinansowanie Blicku 
pragnie przełamać umacniający się mo
nopol prasy springerowskiej w NRF 
i innych krajach zamieszkałych przez, 
ludność o języku niemieckim. 
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W marcu br. nakład Blicku wyno
sił ok. 70.000 mimo raczej nieprzychyl
nego stanowiska oficjalnych kół szwaj
carskich wobec tego pisma. W począt
kach marca czynniki rządowe zwróciły 
w ostrej formie uwagę redaktorowi na
czelnemu Blicku von Schumacherowi, 
że „budzenie i zaspokajanie zapotrze
bowania na sensację jest sprzeczne ze 
zdrowymi tradycjami prasy szwajcar
skiej. Należy się obawiać, że nie wy
wrze ono pozytywnego wpływu na po
stawę duchową i odporność czytelnika 
szwajcarskiego", (ik) 

TURCJA 

REPRESJE WOBEC PRASY 
Publicysta amerykański Eugene 

Pulliam ogłosił w gazetach Indianapo
lis Star i Arizona Republic dwa arty
kuły zawierające krytykę osoby pre
miera tureckiego Menderesa. Główny 
zarzut wysunięty pod adresem szefa 
rządu Turcji brzmiał: „Pomoc amery
kańska, która według przyrzeczeń Men
deresa miała służyć rozwojowi tureckiej 
gospodarki narodowej, wykorzystywana 
jest dla wzmocnienia osobistej popu
larności Menderesa". 

Obydwa artykuły — w całości lub 
fragmentarycznie — przedrukowało 
5 gazet tureckich. Rząd turecki natych
miast pociągnął do odpowiedzialności 
karnej redaktorów naczelnych tych 
pism. Podstawę prawną stanowiła tu
recka ustawa prasowa przewidująca 
karę więzienia do 4 i pół lat za „obrazę 
osób zajmujących oficjalne stanowiska". 
Ta ustawa w praktyce umożliwia wła
dzom tureckim zawieszanie pism i po
ciąganie do odpowiedzialności karnej 
ich redaktorów w każdym wypadku, 
gdy na łamach prasy pojawia się arty
kuł lub notatka o treści krytycznej. 

Jak podaje tygodnik angielski Ob
server poczynając od r. 1950 uwięziono 
na mocy tej ustawy 800 dziennikarzy 
tureckich za krytykę prasową! 

10 lutego toczyło się w Stambule 
15 rozpraw przeciwko dziennikarzom, 
w Ankarze jedna i w Izmirze — 6. 17 
lutego zasiadło w Stambule na ławie 
oskarżonych 25 dziennikarzy. 

Światową opinię publiczną poruszył 
w szczególności fakt, że w połowie 
marca br. w więzieniu znalazł się 
72-letni redaktor naczelny jednego z 5 
pism (Vatan), które przedrukowały 
wspomniane dwa artykuły E. Pulliama, 
Ahmed Emin Jalman. 

Red Jalman jest seniorem dzien
nikarzy tureckich, a jego sędziwy wiek 
w połączeniu z bardzo złym stanem 
zdrowia sprawiają, że — zdaniem le
karzy — najprawdopodobniej nie prze
trzyma kary 15 miesięcy i 16 dni wię
zienia, na którą skazały go sądy tu
reckie. Należy przy tym podkreślić, że 
mimo wieku i stanu zdrowia, Jalmana, 
prezydent Turcji Bayar — jak na ra
zie — nie skorzystał z przysługującego 
mu według ustawodawstwa tego kraju 
prawa łaski. 

Zaostrzenie represji przeciwko pra
sie tureckiej, a zwłaszcza uwięzienie 
red. Jalmana wywołało protesty z ca
łego świata. M. in. protest przeciwko 
stosunkom panującym w prasie turec
kiej złożył dyrektor Międzynarodowego 
Instytutu Prasowego E. J. B. Rose, (ik) 

WIELKA BRYTANIA 

STATYSTYKA PRASY 

Według danych UNESCO w Anglii 
na 1000 mieszkańców sprzedaje się 
przeciętnie codziennie 573 egz. dzien
ników (dane z 1956 г.). 114 dzienników 
brytyjskich miało łączny nakład-
29.100 tys. egz. (w) 

15.000 ZRZESZONYCH 
DZIENNIKARZY 

Jak podaje marcowy numer mie
sięcznika The Journalist, będącego or
ganem brytyjskiego Krajowego Związku 
Dziennikarzy, liczba członków tej orga
nizacji wynosiła dnia 31 grudnia 1959 
ok. 15.000 osób. (ik) 

WIELOBARWNE OGŁOSZENIA 

Wydawcy angielscy zastanawiają, 
się obecnie nad możliwością wprowa
dzenia wielobarwnych ogłoszeń rekla
mowych w dziennikach masowych. Mi
mo wielkich kosztów, jakie pociągnęła
by za sobą taka innowacja, oblicza się 
że dzięki niej wzrosłyby bardzo poważ
nie dochody z reklamy prasowej. 

Znane wydawnictwo brytyjskie 
„Odham Press" będące nakładcą Daily 
Express i Daily Herald oblicza, że 
wprowadzenie do reklamy prasowej 
techniki rotograwiurowej opłaca się 
przy jednorazowym nakładzie mini
mum 300.000 egzemplarzy. Przewiduje 
się, że dochód płynący z jednej ko-
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lumny tekstów reklamy kolorowej wy
niesie przy ponad 4-ro milionowym na
kładzie Daily Express ok. 12.000 fun
tów, (ik) 

RUCH NAKŁADÓW 

Analiza ruchu nakładów brytyj
skiej prasy codziennej wskazuje na 
znamienne przemiany rynku czytelni
czego w Anglii. W ostatnich miesią
cach gwałtownie wzrastają nakłady 
Daily Express (do 4.130.000 — wzrost 
o 56.000 w drugiej połowie ub. roku 
w stosunku do analogicznego okresu 
r. 1958) i Daily Mirror (o 17.000). Rów
nocześnie stale rosną nakłady dzienni
ków popołudniowych i wieczornych 
z Evening Standard na czele. Minimal
nie zwyżkują nakłady prasy poważnej: 
The Times, Guardian i Daily Tele
graph. 

Dzięki publikacji pamiętników 
Edena Times wprawdzie zdobył dla sie
bie ok. 30.000 nowych czytelników, ale 
równocześnie zaznaczył się poważny 
wzrost kosztów własnych pisma. Jak 
obliczają, pamiętniki Edena kosztowały 
Times netto 30.000 funtów. Za każdego 
nowego czytelnika trzeba więc było za
płacić 1 funta. 

Wyraźną tendencję spadkową wy
kazują: Daily Herald, News Chronicie 
i Daily Sketch, {ik) 

ZWIĄZEK RADZIECKI 

TELEWIZJA 

W ZSRR istnieje przeszło 70 ośrod
ków telewizyjnych. Wraz z siecią stacji 
retransmisyjnych obsługują one obszar 
zamieszkały przez 70 milionów ludzi. 

Program centralnego studia tele
wizji radzieckiej obejmuje przeszło 
9,5 godz. dziennie. 

КС KPZR podjął w związku 
z ogromnym rozwojem telewizji w 
ZSRR specjalną uchwałę, która formu
łuje szereg szczegółowych zadań zmie
rzających do dalszego podniesienia po
ziomu telewizji radzieckiej, (w) 

NAGRODY „DRUŻBY NARODÓW" 

W 1959 r. czasopismo Drużba Na
rodów ufundowało doroczne nagrody za 
najlepsze opowiadanie i reportaż na te-
:maty współczesne. Podsumowując wy

niki konkursu kolegium redakcyjne 
przyznało nagrody za wydrukowane 
w ub. roku utwory w językach różnych 
narodów ZSRR, a opublikowane także 
w Drużbie Narodów. I nagrodę w wy
sokości 10 tys. rubli otrzymał Juchan 
Smuuł za antarktyczny dziennik podró
ży pt. „Lodowa książka" napisany w ję
zyku estońskim. Poza tym redakcja 
przyznała dwie II nagrody po 7 tys. 
rubli i cztery III nagrody po 5 tys, 
rubli. 

Nagrody za rok 1960 przyznane zo
staną w styczniu 1961 r. (g) 

„EGA" UPRASZCZA 
PROCES CHEMIGRAFICZNY 
Jeszcze do niedawna terenowe re

dakcje, które nie posiadały odpowied
niej bazy poligraficznej zmuszone były 
do korzystania z klisz dostarczanych 
przez biuro prasowe TASS. Serwis fo
tograficzny nie był więc zawsze w pełni 
aktualny. Problem ten rozwiązał skon
struowany w leningradzkim instytucie 
naukowo-badawczym przemysłu ma
szyn poligraficznych elektronowy auto
mat „EGA" do wykonywania klisz. 

Automat zastąpił skomplikowany 
proces chemigraficzny z jego wielokrot
nym trawieniem klisz cynkowych kwa
sami. Przygotowanie kliszy w automa
cie „EGA" jest znacznie tańsze i wielo
krotnie szybsze. 

Wprowadzenie automatu „EGA" do 
eksploatacji nastręczało z początku wie
le trudności w postaci braku kadr do 
jego obsługi i odpowiedniej jakości bla
chy cynkowej. Obecnie wiele trudności 
zostało już przezwyciężonych i w każ
dym kraju, województwie i autono
micznej republice na terenie Rosyjskiej 
Federacyjnej Republiki Radzieckiej 
pracuje po kilka automatów „EGA". 
Odbiło się to z miejsca na serwisie fo
tograficznym takich gazet jak m. in. 
Leninskij Put', Sowietskaja Czukotka 
i wielu innych. 

Problem stanowią nadal jeszcze 
części zamienne do automatu, a także 
obsługa. Obecny automat „EGA" wy
konuje klisze tylko w skali 1 :1 . Przed 
konstruktorami stoi więc zadanie ulep
szenia automatu tak, aby mógł wyko
nywać również klisze w pomniejsze
niach lub powiększeniach, (g) 

MOSKWA—KIJÓW—MOSKWA 
Moskiewska telewizja zainauguro

wała w lutym wymianę audycji z tele
wizją kijowską. Pierwszą audycję z Mo-
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skwy oglądali kij owianie i mieszkańcy 
okolic Kijowa w dniu 14 lutego — było 
to specjalne wydanie „Ostatnich wia
domości" o pobycie N. S. Chruszczowa 
w Indiach i uroczysty koncert wybit
nych artystów moskiewskich, (g) 

NAKŁAD — 450.000 

Litieraturnaja Gazieta omawiając na 
swych łamach czasopismo Junost' 
(„Młodość") stwierdza, że żadne z cza
sopism radzieckich nie może poszczycić 
się tak bogatą i wszechstronną tema
tyką jak to pismo. Nic więc dziwnego, 
że zdobyło ono szeroki krąg czytelni
ków, osiągając 450 000 egzemplarzy na
kładu, (g) 

NAGRODY LENINOWSKIE 
TAKŻE DLA DZIENNIKARZY 
Komitet Centralny KPZR i Rada 

Ministrów ZSRR postanowiły niedaw
no, że nagrody leninowskie przyznawa
ne będą nie tylko za osiągnięcia na
ukowo-badawcze, literackie i w dzie
dzinie sztuki, ale i za wybitne prace 
dziennikarskie i publicystyczne. 

Komitet Nagród Leninowskich przy 
Radzie Ministrów ZSRR na swym po
siedzeniu 21 kwietnia nagrodził zbio
rowe wydanie reportaży o podróży 
N. S. Chruszczowa do USA pt. „Twarzą 
w twarz z Ameryką". Praca ta została 
przedstawiona do nagrody przez mo
skiewski miejski oddział Związku 
Dziennikarzy ZSRR. Autorami jej są: 
A. Adżubej, N. Gribaczow, G. Żuków, 
Ł. Iljiczow, W. Lebediew, E. Litoszko, 
W. Matwiej ew, W. Orłów, P. Satiukow, 
O. Trojanowskij, A. Szewczenko i G. 
Szuj ski j . 

Do końca marca wszystkie wybrane 
przez Komitet prace były udostępnione 
społeczeństwu m. in. poprzez prasę, ra
dio, telewizję, aby mogło ono wyrazić 
swoją opinię, która była później brana 
pod uwagę przy ostatecznym przyzna
waniu nagród, (g) 

MILION EGZEMPLARZY GAZET 
W CIĄGU DNIA 

W 1962 r. oddany zostanie do użyt
ku w Kujbyszewie nowy Dom Prasy. 
Będzie to ogromny kombinat z wypo

sażoną w najnowocześniejsze maszyny, 
drukarnią gazetowo-dziełową, pomie
szczeniami dla wszystkich redakcji wo
jewódzkich i wydawnictw. Projekt 
obejmuje również m. in. pomieszczenia 
dla sali konferencyjnej na 500 miejsc, 
biblioteki i czytelni oraz stołówki. 

Drukarnia będzie mogła drukować 
do miliona egzemplarzy gazet dziennie. 
Pozwoli to nie tylko na terminowy druk 
miejscowych gazet i czasopism, ale tak
że gazet centralnych jak Prawda, 
Izwiestia, Sowietskaja Rossija, Komso-
molskaja Prawda, Trud, których matry
ce dostarczane są obecnie do Kujby-
szewa samolotami z Moskwy. 

Nowy Dom Prasy zajmie powierzch
nię 4 ha. (g) 

80-LECIE D. ZASŁAWSKIEGO 

W 80-tą rocznicę urodzin D. J. Za-
sławskiego, Prezydium Rady Najwyż
szej ZSRR odznaczyło jubilata orderem 
Lenina. Dawid Zasławski należy do 
najpopularniejszych radzieckich publi
cystów znanych w kraju i za granicą. 

PIERWSZA AUDYCJA 
Z WIDEOMAGNETOFONU 

Telewizja moskiewska nadała 
pierwszą audycję, w której zarówno 
dźwięk, jak i obraz były uprzednio 
utrwalone na taśmie magnetofonowej. 
Aparatura skonstruowana przez inży
niera W. Parchomienko otrzymała na
zwę wideomagnetofonu. 

Nowa metoda nagrywania i odtwa
rzania jest bardzo praktyczna i oszczęd
na. W odróżnieniu od filmu taśma wi
deomagnetofonu nie wymaga skompli
kowanej obróbki w laboratorium — na
tychmiast po ukończeniu zdjęć można 
rozpocząć ich wyświetlanie. Możliwość 
szybkiego wykorzystania zdjęć ma 
szczególnie wielkie znaczenie dla tele
wizji. 

Pierwszy pokaz telewizyiny przy 
zastosowaniu nowej metody, który od
był się 20 lutego br. dowiódł, iż obraz 
uzyskany z pomocą wideomagnetofonu 
w niczym nie ustępuje obrazom otrzy
mywanym tradycyjnym sposobem. 

Nowy wynalazek znajdzie zastoso
wanie w kilkunastu stacjach telewizyj
nych jeszcze w tym roku. (d) 
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JUBILEUSZE 

— 10-lecie Sygnałów, branżowego 
tygodnika kolejarzy. (17. I.) 

— 15-lecie łódzkiego oddziału PAP. 
(21. I.) 

— 40-lecie pracy drukarskiej ob
chodzili zatrudnieni w Białostockich 
Zakładach Drukarskich majster zecerni 
Wł. W а с h 1 a, zecer Wł. В u z u n i che-
migraf M. P i e t r a s z k o . (23. I.) 

— 15-lecie Dziennika Polskiego 
w Krakowie. Redakcja otrzymała m. in. 
życzenia od premiera Józefa Cyrankie
wicza. (25. I.) 

— 15-lecie Trybuny Robotniczej 
organu KW PZPR w Katowicach. Z tej 
okazji zespół redakcji otrzymał list z ży
czeniami i podziękowaniem za ofiarną 
pracę od I Sekretarza КС PZPR Wła
dysława Gomułki. (28. I.) 

— 15-lecie Rozgłośni Śląskiej Pol
skiego Radia w Katowicach. (29. I.) 

— 15-lecie Dziennika Łódzkiego 
(1. II.). Z tej okazji życzenia przekazał 
redakcji m. in. Ignacy Loga-Sowiński. 
Prezydium RN m. Łodzi przyznało re
dakcji Honorową Odznakę Miasta Ło
dzi. (30. I.) 

— 15-lecie Dziennika Zachodniego 
w Katowicach. (6. II.) 

— 30-lecie pracy dziennikarskiej ob
chodził Jarosław N i e c i e c k i , dzien
nikarz sportowy pracujący w Dzienni
ku Łódzkim, (luty) 

— 15-lecie Głosu Wielkopolskiego. 
Redakcji przyznana została Honorowa 
Odznaka m. Poznania. (16. II.) 

— Ukazał się 100-ny numer ty
godnika Karkonoszy Nowiny Jelenio
górskie w nakładzie 12.000 egz. (25. II.) 

— Ukazał się 500 numer Trybuny 
Robotniczej. (11. II.) 

— 15-lecie poznańskiego oddziału? 
PAP, a zarazem nieprzerwanej pracy 
w tej redakcji dziennikarza sportowego 
Edmunda O l a c h o w s k i e g o . (18. II.)-

— Ukazał się 100-ny numer dwu
tygodnika Prawo i Zycie. (21. II.) 

ODZNACZENIA 

— Redakcje Życia Warszawy i tyg. 
Stolica, redakcja Kroniki Filmowej 
oraz zespół audycji radiowej na „War
szawskiej Fali" otrzymały wśród 6 róż
nych zespołów Złote Odznaki Honorowe 
za wybitne zasługi dla naszej Stolicy. 
Wśród odznaczonych indywidualnie 
jest również literat i publicysta Wiktor 
G o m u l i c k i (odznaka złota) i Ka
rolina В e y 1 i n (odznaka srebrna> 
(15. I.) 

— Włodzimierz J a n i u r e k, r e 
daktor naczelny Trybuny Robotniczej 
odznaczony został Orderem Sztandar 
Pracy II ki. za zasługi dla rozwoju wo
jewództwa katowickiego. (28. I.) 

NAGRODY 

— Klub Krytyki Teatralnej SDP 
przyznał nagrodę im. Boya za r. 1959 
reżyserowi Erwinowi A x e r o w i , dy
rektorowi Teatru Współczesnego w War
szawie. 

— Klub Publicystów Międzynaro
dowych SDP po raz pierwszy w tym 
roku ustanowił 3 doroczne nagrody za 
prace z zakresu polityki międzynaro
dowej. Przyznano je za rok 1959 zespo
łowi Zachodniej Agencji Prasowej za 
wydawnictwo pt. „Achtung-Fälschun
gen" z podkreśleniem wysokiego pozio
mu zawartego w tej publikacji arty
kułu Edmunda M ę c l e w s k i e g o ; Je
rzemu Ko w a l s k i e m u „za pracę 
stałego korespondenta zagranicznego" 
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i Edmundowi O s m a n c z y k o w i za 
twórczość eseistyczną i publicystyczną 
poświęconą polityce międzynarodowej, 
{wręczenie 9.1.) 

— Klub Krytyki Filmowej SDP 
przyznał po raz piąty doroczne nagro
dy — „Syrenki Warszawskie" za najlep
sze filmy roku wyświetlane w 1959; 
otrzymały je: „Krzyż Walecznych" w reż. 
Kazimierza K u t z a , krótkometrażów
ka Wł. H a u p e g o i H. B i e l i ń 
s k i e j „Zmiana warty" oraz „Dwuna
stu gniewnych ludzi" S. A. L u m a t a. 
Wyróżniono dyplomami „Los człowieka" 
S. Bondarczuka i „Wieczór kuglarzy" 
J. Bergmana. 

— Henryk K o r o t y ń s k i , red. 
naczelny Życia Warszawy otrzymał jed
ną z nagród Prezydium Stołecznej RN 
za wybitną działalność związaną z ży
ciem stolicy. (17. I.) 

— Zespół programowy Rozgłośni 
Śląskiej Polskiego Radia w Katowicach 
otrzymał jedną z nagród zespołowych 
Prezydium WRN w Katowicach, przy
znanych w 15-lecie Wyzwolenia. Publi
cysta i literat Wilhelm S z e w c z y k 
oraz grafik, autor wielu rysunków pu
blikowanych w prasie Gwidon M i 
k l a s z e w s k i otrzymali nagrody in
dywidualne. (19. I.) 

— Maria K ę d z i e r s k a z Gazety 
Pomorskiej otrzymała nagrodę woje
wódzką pierwszego stopnia za r. 1959 
Prezydium WRN w Bydgoszczy. 

— Nagrodę w dziedzinie publicy
styki MRN w Bydgoszczy przyznała dr 
Janowi P i e c h o w s k i e m u . 

— Jan К u г с z a b, pisarz i publi
cysta oraz Henryk M a k a r e w i c z 
twórca licznych filmów dokumental
nych o Nowej Hucie otrzymali dwie 
z nagród przyznanych przez Dzielni
cową RN Nowej Huty z okazji 10-lecia 
istnienia Nowej Huty. (27. I.) 

— Zbigniew C h y l i ń s k i za ar
tykuły, felietony i reportaże, Andrzej 
B r y c h t za reportaże związane z Ło
dzią, Zygmunt F i j a s za utwory sa
tyryczne, otrzymali nagrody tygodnika 
Odgłosy i RN m. Łodzi. 

— Czesław S m o l i ń s k i (pseudo
nim Jerzy Opolski) otrzymał nagrodę 
w dziale publicystyki przyznaną przez 
MRN Opola w związku z 15-leciem Wy
zwolenia. 

— Jedną z „nagród młodych" Pre
zydium RN m. Poznania za 1959 r. 
otrzymał Józef R a t a j c z a k za 
twórczość literacką i publicystyczną. 

— Wiesławowi P o r z y c k i e m u 

(Piotrowi Życkiemu) z Głosu Wielko
polskiego przyznało Prezydium WRN 
w Poznaniu nagrodę w dziedzinie pu
blicystyki. 

— Wręczenie dorocznych nagród 
Filmowych Czytelników Kuriera Co
dziennego, ustalanych drogą plebiscytu. 
Nagrodę za 1959 r. otrzymali: J. K a 
w a l e r o w i c z twórca filmu „Pociąg" 
i aktorzy Lucyna W i n n i c k a oraz 
Wieńczysław G l i ń s k i . (21. II.) 

KONKURSY 

— W konkursie na reportaż sądo
wy ogłoszonym z inicjatywy redakcji 
Prawa i Zycie przez Zrzeszenie Praw
ników Polskich i Stowarzyszenie Dzien
nikarzy Polskich 26 autorów zgłosiło 
57 prac. Nagrody: pierwsza — Klemens 
K r z y ż a n o w s k i , Wrocław; dwie 
drugie ex aequo Wanda F a ł k o w s k a , 
Warszawa i Halina M a r k i e w i c z o -
w a, Katowice; trzecia — Zbigniew 
Ł a k o m s k i , Warszawa. Wyróżnie
nie — Anna S t r o ń s k a , Kraków. 
Wręczenie nagród 30. I. 

— Konkurs fotografii prasowej 
ogłoszony przez oddział SDP w Byd
goszczy. I nagroda — Olgierd G a ł-
d y ń s к i z Gazety Pomorskiej, II — 
Jacek G i l i z CAF, III — Edmund 
M i l e c k i . 

— W Ministerstwie Łączności wrę
czono nagrody 39 listonoszom wiej
skim, którzy mieli najlepsze osiągnięcia 
w konkursie na pozyskiwanie prenume
ratorów. Pierwszą nagrodę zdobył Wik
tor К i ć к a z urzędu pocztowego Ka
zimierza Wielka, pozyskując 1778 pre
numeratorów. Otrzymał on motorower 
„Ryś" i kupon materiału. (11. II.) 

— MRN Sopotu postanowiła przy
znawać coroczne nagrody dla dziennika
rzy, którzy swymi pracami objęli także 
tematykę Sopotu. Sąd konkursowy roz
patrzył prace za 1959 r. i przyznał 
w końcu lutego nagrody: dwie dru
gie Stanisławowi M a l w i ń s k i e m u 
z Głosu Wybrzeża i Wieczoru oraz Ire
nie P a w l i n i e z Dziennika Bałtyc
kiego, dwie trzecie Józefowi M a t y n i 
z Polskiego Radia i zespołowi Wiesław 
G r u s z e c k i oraz Andrzej K o ź m i ń 
s k i z Expressu Wieczornego. 

300-LECIE PRASY POLSKIEJ 

— Przewodniczący Rady Państwa 
i Przewodniczący Ogólnopolskiego Ko
mitetu Obchodów Tysiąclecia Państwa 
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Polskiego — Aleksander Zawadzki 
przyjął delegację Komitetu 300-leeia 
prasy polskiej w osobach M. Rakow
skiego (przew. Komitetu), prof, dr 
Z. Młynarskiego, M. Krzepkowskiego 
i sekr. gen. SDP T. Rojka. Przewodni
czący Rady Państwa ustosunkował się 
przychylnie do zamierzeń Komitetu, 
aby włączyć obchody 300-lecia prasy 
polskiej do obchodów Tysiąclecia Pań
stwa Polskiego jako ważnego ich ele
mentu. (12. I.) 

— Rada Państwa akceptowała 
uchwalone przez Komitet Przygoto
wawczy Obchodów Tysiąclecia Państwa 
Polskiego założenia programowe obcho
dów na lata 1960—1966. W założeniach 
tych stwierdza się m. in., że w ramach 
obchodów centralnych odbędzie się 
w styczniu 1961 r. jubileusz 300 rocz
nicy ukazania się w kraju pierwszego 
czasopisma. (12. II.) 

WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ 

— Polska podpisała plany realiza
cji umów kulturalnych z zagranicą na 
1960 rok przewidujące m. in. współ
pracę w dziedzinie prasy, filmu, radia 
i telewizji z Czechosłowacją (9.1.), ZSRR 
(11.1.), Bułgarią (16.1.), Rumunią (26.1.), 
Mongolią (30. I.); na lata 1960—1961 
z Chinami (11. II.) i Jugosławią (15. II.). 

— W Warszawie odbyła się narada 
redaktorów czasopism popularno-na
ukowych z krajów socjalistycznych. 
Uczestniczyli w niej redaktorzy ze 
Związku Radzieckiego, Czechosłowacji, 
NRD, Rumunii, Węgier i Polski. 
(14—15. I.) 

— VI Spotkanie Dziennikarzy Nar
ciarzy odbyło się w Cortina d'Ampezzo 
(w ub. roku w Zakopanem) z udziałem 
przedstawicieli dziennikarzy z 13 
państw. Z Polski uczestniczyła w spot
kaniu 10-osobowa grupa dziennikarzy, 
zajmując zespołowo w zawodach IV 
miejsce. (25—27. I.) 

— Z rewizytą w Polsce przeby
wała grupa dziennikarzy-ekonomistów 
z NRD. Przybyli oni na zaproszenie 
Klubu Publicystów Ekonomicznych. 
(27. I. — 13. II.) 

RSW „PRASA" 

— W Żarz. Gł. RSW Prasa odbyła 
się narada z udziałem dyrektorów wy
dawnictw. Podstawowym tematem na
rady była sprawa kontroli wykonania 
norm dziennikarskich w redakcjach. 
(9. I.) 

— Odbyła się w Warszawie narada 
aktywu gospodarczego i społecznego 
pionu poligraficznego RSW Prasa po
święcona ocenie pracy w 1959 r. i omó
wieniu zadań na rok 1960. (13. I.) 

— Podobne zadania miała narada 
dyrektorów wydawnictw i redaktorów 
naczelnych zwołana przez Żarz. Gł. 
RSW „Prasa". Sprawy wydawnicze 
omawiali na niej m. in. prezes Żarz. 
Gł. mgr Mieczysław Zawadka i wice
prezes Dobrosław Kobielski. (3. II.) 

— W zakładach graficznych przy 
ul. Okopowej w Warszawie (pion RSW 
Prasa) trwa budowa nowej hali pro
dukcyjnej dla 10-zespołowej maszyny 
rotograwiurowej zakupionej w fabryce 
„Plamag" w NRD. 

— Żarz. Gł. RSW „Prasa" specjalną 
uchwałą ustalił nowe zasady organizacji 
ogłoszeń w RSW „Prasa" (23. II.). Wy
danie tej uchwały poprzedziła specjalna 
narada zwołana przez Żarz. Główny. 
(4. II.) 

PERSONALNE 

— Waldemar S1 a w i к mianowa
ny został redaktorem naczelnym dzien
nika Wieczór Wybrzeża. (1.1.) 

— Adam H o l l a n e k mianowany 
redaktorem naczelnym tygodnika Zda
rzenia w Krakowie. (1.1.) 

— Wiesław J a ż d ż y ń s k i powo
łany został na stanowisko redaktora 
naczelnego tygodnika społ.-literackiego 
Odgłosy w Łodzi. (1.1.) 

— Andrzej W e b e r powrócił na 
stanowisko redaktora naczelnego mie
sięcznika Za wolność i Lud. (1.1.) 

— Nowa Kultura do 24. I. (nr 4) re
dagowana była przez Zespół w składzie: 
Lesław Bartelski, Kazimierz Brandys, 
Andrzej Braun, Jerzy Gembicki — se
kretarz redakcji, Stefan Kozicki, Ry
szard Matuszewski, Artur Międzyrzec
ki, Krystyna Nastulanka, Krzysztof Po-
mian, Leon Przemski, Barbara Seidler, 
Jan Strzelecki, Krzysztof Toeplitz, An
drzej Wasilewski, Andrzej Wirth, Krzy
sztof Wolicki, Stefan Żółkiewski — red. 
naczelny. Od 31.1. (nr 5/514) redaguje 
Zespół w składzie: Lesław Bartelski, 
Jerzy Gembicki — sekr. red., Dominik 
Horodyński, Zygmunt Kałużyński, Ste
fan Kozicki, Leon Kruczkowski, Alicja 
Lisiecka, Ryszard Matuszewski, Krysty
na Nastulanka, Leon Przemski, Jerzy 
Putrament, Barbara Seidler, Andrzej 
Wasilewski, Andrzej Wirth, Krzysztof 
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Wolicki, Stanisław Wygodzki, Stefan 
Żółkiewski — red. naczelny. 

— Przegląd Kulturalny do 14.1.1960 
(nr 3) redagowany był przez Komitet 
redakcyjny w składzie: Jerzy Adamski, 
Jerzy Broszkiewicz, Bohdan Czeszko, 
Bogdan Gotowski, Gustaw Cottesman 
(red. nacz.), Jan Górski (sekr. red.), 
Aleksander Michałowski, Andrzej Osę
ka, Julian Przyboś, Stefan Treugutt, 
Witold Zalewski, Hubert Hilscher (red. 
graficzny). Od 21. I. (nr 4) pozostaje 
(z wyjątkiem Aleksandra Michałow
skiego) ten sam skład Komitetu, ale 
powołane zostaje ponadto Kolegium 
w składzie: Czesław Bobrowski, Henryk 
Jabłoński, Edmund Osmańczyk, Jerzy 
Putrament, Adam Schaff, Włodzimierz 
Sokorski. 

PROCESY PRASOWE 

— Sąd Pow. w Krakowie uniewin
nił Barbarę K u d r e w i c z z Echa Kra
kowa w procesie z prywatnego oskar
żenia A. i H. Czornaków. Powodem do 
oskarżenia stał się artykuł red. Kudre
wicz w sprawie zatargów mieszkanio
wych pomiędzy A. i H. Czornakami 
i małżeństwem W. Fakty podane w ar
tykule zostały potwierdzone w procesie. 
(8.1.) 

— W Sądzie Pow. dla m. Krakowa 
zakończyła się rozprawa przeciw red. 
A. B u d z i ń s k i e j oskarżonej przed 
dwoma laty o zniesławienie na podsta
wie artykułu zamieszczonego w jednym 
z numerów tyg. Przyjaciółka. Sprawa 
została wycofana przez oskarżyciela 
prywatnego. (13.1.) 

— W Sądzie Pow. dla pow. gdań
skiego w Gdańsku odbył się proces 
przeciw red. St. M a j e w s k i e m u 
oskarżonemu przez W. i F. Polasików 
z Pruszcza Gd. o zniesławienie na ła
mach Głosu Wybrzeża. Red. Majewski, 
który przedstawił ob. Polasikową jako 
osobę awanturującą się z sąsiadami, co 
potwierdzili świadkowie, został unie
winniony z zarzutu zniesławienia. Zo
stał jednak uznany winnym użycia 
obraźliwych słów wobec ob. Polasiko-
wej w swym artykule i skazany z art. 
256 kk na 500 zł grzywny. Od wyroku 
została wniesiona rewizja do Sądu Wo
jewódzkiego. (19.1.) 

— Redakcja tygodnika Sport w Ka
towicach odwołała zarzuty podniesione 
przed kilku miesiącami przeciwko klu

bowi ŁKS w artykułach na temat me
czu Górnik—ŁKS. Strony (ŁKS wniósł 
sprawę do sądu przeciw redakcji tyg. 
Sport) na rozprawie w Sądzie Powiato
wym w Katowicach doszły do porozu
mienia. (19.1.) 

— Przed sądem w Londynie zakoń
czył się proces o zniesławienie wyto
czony redakcji wychodzącego we Fran
cji pisma emigracyjnego Narodowiec 
przez gen. Andersa. (29.1.) Szczegóły — 
zob. w dziale „Informacje z kraju 
i świata", (str. 99) 

RÓŻNE 

— „Warszawa 1945—1960 w foto
grafii prasowej" — wystawę pod tym 
tytułem obejmującą blisko 200 fotogra
mów zorganizował Klub Fotoreporte
rów Prasowych SDP w 15 rocznicę wy
zwolenia Warszawy. (16.1.) 

— Obradował w Warszawie II Kra
jowy Zjazd Związku Zawodowego Pra
cowników Książki, Prasy i Radia. 1Ш 
delegatów reprezentowało 24,5 tys. 
członków Związku. Referat poświęcony 
zadaniom Związku wygłosiła sekretarz 
Żarz. Gł. W. Morawska. Przewodniczą
cym wybrano ponownie Leona Onichi-
mowskiego, sekretarzem Wisłę Moraw
ską. Jednym z wiceprezesów jest red. 
Artur Karaczewski. (29—30.1.) 

— W Muzeum Techniki NOT otwar
ta została wystawa poligrafiki czecho
słowackiej. (8. II.) (Szczegóły — zob. 
str. 96.) 

— Przy Żarz. Gł. Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Polskich została powołana 
nowa sekcja — prasoznawcza. Przew. 
żarz. Mieczysław K r z e p k o w s k i , 
sekr. Andrzej S1 i s z. (8. II.) (Omówie
nie — zob. str. 90.) 

— Poszerzone Plenum Żarz. Gł. 
SDP w Warszawie z udziałem redakto
rów naczelnych. W czasie plenum refe
rat o aktualnych zadaniach prasy pol
skiej wygłosił kierownik Biura Praso
wego КС PZPR Artur Starewicz. Dzia
łalność oddziałów SDP omówił red. 
Henryk Korotyński. (11.11.) 

— Narada kierowników oddziałów 
krajowych oraz aktywu centrali Pol
skiej Agencji Prasowej z udziałem wi
ceprezesa Rady Ministrów Piotra Jaro
szewicza, który omówił zadania zwią
zane z realizacją uchwały IV Plenum 
КС PZPR. (19.11.) 



ZMIANY NA RYNKU PRASOWO-WYDAWNICZYM 
W 1959 R. 

Zapoczątkowany w Prasie Współczesnej i Dawnej (rocznik 1958) notatnik biblio
graficzny, rejestrujący zmiany na rynku prasowo-wydawniczym, nie był konty
nuowany w r. 1959 z powodu zmian w częstotliwości ukazywania się periodyku KOBP. 
Uważamy jednak, że taka nigdzie dotychczas nie publikowana stała informacja biblio
graficzna jest potrzebna, toteż wznowimy ją (za rok 1960) od następnego numeru 
Zeszytów Prasoznawczych. Aby choć w części zapełnić lukę za rok ubiegły, dajemy 
poniżej próbę całościowego zestawienia zmian w roku 1959. 

NOWE PISMA W 1959 R. 

T y t u ł Częstotliwość Miejsce wydania i wydawca 

Chiny 
Echo Poniatowej 
Folia Orientalis 
Glos Pilski 
Harcerstwo 
Ja i mój dom 

Kraj 
Kuźnia słowa 
Motowidla 
Nowiny Północne 
Ochrona Roślin 
Płomienie 
Roczniki Dziejów Ruchu 

Ludowego 
Ruch Pedagogiczny 
Sterol 

Studia z Dziejów Kościoła 
Katolickiego 

Świat Głuchych 
Weteran Walki i Pracy 

Wychowanie 
Wynalazczość 

zacja 
i Racjonali-

miesięcznik 
miesięcznik 
kwartalnik 
miesięcznik 
miesięcznik 
miesięcznik 

tygodnik 
miesięcznik 
miesięcznik 
dwutygodnik 
kwartalnik 
miesięcznik 

rocznik 
miesięcznik 
miesięcznik 

kwartalnik 
miesięcznik 
tygodnik 

miesięcznik 

miesięcznik 

Warszawa, TPP-Ch 
Poniatowa, Rada Zakładowa 
Kraków, PAN 
Piła, TRZZ 
Warszawa, Gł. Kw. ZHP 
Warszawa, Komitet do Spraw Gospo

darstwa Domowego 
Warszawa, „Ruch" 
Warszawa Drukarnia Rewolucji Paźdz. 
Poznań, Fabryka Maszyn Żniwnych 
Bartoszyce, KP PZPR 
Warszawa, PWRiL 
Warszawa, КС ZMS 

Warszawa, NK ZSL 
Warszawa, „Nasza Księgarnia" 
Jelenia Góra, Jeleniogórskie Zakłady 

Farmaceutyczne 

Warszawa, ZG Pol. Tow. Religiozn. 
Warszawa, ZG Pol. Zw. Głuch. 
Warszawa, Zw. Inw. Woj. i Zw. Spółdz. 

Inw. 
Warszawa, TSS 

Warszawa, NOT 
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TYTUŁY, KTÓRE PRZESTAŁY WYCHODZIĆ W 1959 R. 

T y t u ł Częstotliwość Miejsce wydania 

Aha, już wiem 
Antena 
Auto-Moto-Sport 
Arsenał 
Aluminium 
Aktualności Rzemieślnicze 
Biuletyn Rady Robotniczej 
Biuletyn CZ Elektroprojektu 
Budownictwo Przemysłowe 
Budowniczy Nowych Tych 
Biuletyn Informacji Prasowej 
Biuletyn Informacyjny Polskiego Zw. 

Inżynierów i Techników Budownic
twa 

Biuletyn Informacyjny Bydgoskich Za
kładów Fotochemicznych 

Biuletyn Zakładów Mięsnych 
Biuletyn Izby Rzemieślniczej 
Biuletyn „Domu Książki" 
Budownictwo Miejskie 
Biuletyn Klubu „Olimpia" 
Biuletyn Instytutu Energetyki 
Biuletyn Szkół Zawodowych 
Biuletyn WÓDKO 
Czasopismo Ogrodnicze 
Dymitrowiec 
Die Woche in Polen 
Dla Ojczyzny, Dla Pokoju 
Dla Ojczyzny i Pokoju 
Elektronika 
Echo Kluczewskiej Papierni 
Echo Chemika 
Echo Limanowskie 
Echo Aptek Społecznych 
Echo Gostyńskie 
Echo Kościańskie 
Echo Samorządu Spółdzielczego 
Echo Okręgu 
Echo Budownictwa Wodnego 
Film na świecie 
Front Budowlany 
Gospodarka Łączności 
Glos Spółdzielczy 
Gdańska PSS 
Gospodarka Ziem Zachodnich 
Górnicza Walka 
Gazeta Olkuska 
Głos Miechowski 
Głos Podhala 
Głos Ziemi Proszowskiej 
Grotołaz 
Głos Sprzedawcy PSS 
Głos Ostrzeszowa 
Głos Powiatu 
Głos Górnika 
Głos Powiatu 
Głos Powiatu 
Gazeta Rawicka 
Głos Ostrowski 
Grono 

dwumiesięcznik 
miesięcznik 
tygodnik 
kwartalnik 
miesięcznik 
miesięcznik 
miesięcznik 
nieokreślona 
miesięcznik 
miesięcznik 
nieokreślona 

miesięcznik 

miesięcznik 
miesięcznik 
miesięcznik 
miesięcznik 
miesięcznik 
nieokreślona 
nieokreślona 
nieokreślona 
nieokreślona 
miesięcznik 
nieokreślona 
tygodnik 
nieokreślona 
nieokreślona 
kwartalnik 
nieokreślona 
nieokreślona 
nieokreślona 
nieokreślona 
nieokreślona 
nieokreślona 
nieokreślona 
nieokreślona 
nieokreślona 
miesięcznik 
nieokreślona 
miesięcznik 
nieokreślona 
nieokreślona 
miesięcznik 
nieokreślona 
tygodnik 
tygodnik 
tygodnik 
tygodnik 
miesięcznik 
miesięcznik 
nieokreślona 
nieokreślona 
nieokreślona 
nieokreślona 
nieokreślona 
tygodnik 
tygodnik 
nieokreślona 

Warszawa 
Warszawa 
Warszawa 
Kraków 
Skawina 
Poznań 
Radom 
Warszawa 
Warszawa 
Tychy 
Gliwice 

Szczecin 

Bydgoszcz 
Grudziądz 
Kraków 
Poznań 
Poznań 
Poznań 
Warszawa 
Wrocław 
Wrocław 
Warszawa 
Katowice 
Wrocław 
Środa 
Poznań 
Warszawa 
Kraków 
Kraków 
Limanowa 
Kraków 
Gostyń 
Kościan 
Olsztyn 
Koszalin 
Katowice 
Warszawa 
Kraków 
Warszawa 
Białystok 
Gdańsk 
Wrocław 
Kraków 
Olkusz 
Miechów 
Nowy Targ 
Proszowice 
Kraków 
Kraków 
Ostrzeszów 
Oborniki 
Konin 
Kalisz 
Międzychód 
Rawicz 
Ostrów Wielkp. 
Zielona Góra 

8 — Zeszyty Prasoznawcze 
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T y t u ł Częstotliwość Miejsce wydania 

Glos Hutnika 
Glos Medyka 
Glos Wagonowca 
Gospodarstwo Domowe 
Haematogica 
Inwalida 
Informator Nauczyciela 
Kurier Sportowy 
Kościuszkowiec 
Kłosy Świeckie 
Kablowiec 
Kraj 
Krakowski Medyk 
Kolejarskie Słowo 
Kwartalnik Prasoznawczy 
Myśl Gospodarcza 
Materiały Budowlane 
Młynarz Racjonalizator 
My o Sobie 
Naprzód Hutnicy 
Nasz Świat 
Nasze Tropy 
Nowe Tory 
Nasze Sprawy 
Nowiny Brzeskie 
Nasza Sprawa 
Nasza Trybuna 
Ogród, Park, Krajobraz 
Opinie 
O Nową Wieś 
O Lepsze Jutro 
Przegląd Polski i Obcy 
Prawo za granicą 
Przegląd Spółdzielczy 
Polska Wiklina 
Przygoda 
Problemy Lekarskie 
Przegląd Wynalazczości 
Panorama Azotów 
Papiernik Żywiecki 
Przegląd Tarnowski 
Pleszewska Gazeta 
Przegląd Telekomunikacyjny 
Przegląd Pracy 
Pometowiec 
Przegląd Opolskiej PSS 
Ruch Prawniczy i Ekonomiczny 
Ruch Turystyczny 
Rybak Morski 
Reklama 
Racjonalizator 
Racjonalizator 
Sztuka i Krytyka 
Spółdzielca Warmii i Mazur 
Spawanie 
Stomilowiec 
Sprawy Oświatowe 
Transport 
To — to 
Trybuna Załogi 
Uwaga 

miesięcznik 
miesięcznik 
nieokreślona 
miesięcznik 
kwartalnik 
miesięcznik 
miesięcznik 
tygodnik 
dwumiesięcznik 
dwumiesięcznik 
nieokreślona 
tygodnik 
miesięcznik 
tygodnik 
kwartalnik 
miesięcznik 
miesięcznik 
miesięcznik 
miesięcznik 
nieokreślona 
nieokreślona 
nieokreślona 
nieokreślona 
nieokreślona 
dwutygodnik 
nieokreślona 
nieokreślona 
miesięcznik 
miesięcznik 
nieokreślona 
nieokreślona 
miesięcznik 
kwartalnik 
miesięcznik 
miesięcznik 
tygodnik 
miesięcznik 
miesięcznik 
miesięcznik 
nieokreślona 
miesięcznik 
nieokreślona 
miesięcznik 
miesięcznik 
miesięcznik 
nieokreślona 
kwartalnik 
miesięcznik 
miesięcznik 
dwumiesięcznik 
miesięcznik 
miesięcznik 
miesięcznik 
miesięcznik 
nieokreślona 
nieokreślona 
miesięcznik 
miesięcznik 
tygodnik 
nieokreślona 
tygodnik 

huta Silesia K-ce 
Wrocław 
Świdnica 
Warszawa 
Kraków 
Warszawa 
Wrocław 
Poznań 
Chorzów 
Świecie 
Kraków-Płaszów 
Warszawa, „Ruch'" 
Kraków 
Poznań 
Warszawa 
Kraków 
Warszawa 
Warszawa 
Poznań 
Chorzów 
Częstochowa 
Szczecin 
Kraków 
Kraków 
Brzesko 
Wągrowiec 
Jarocin 
Warszawa 
Warszawa 
Kępno 
Koło 
Warszawa Lublin 
Warszawa 
Warszawa 
Warszawa Poznań. 
Warszawa 
Warszawa 
Warszawa 
Tarnów 
Żywiec 
Tarnów 
Pleszew 
Warszawa 
Poznań 
Poznań 
Opole 
Poznań 
Kraków 
Gdańsk 
Warszawa 
Warszawa 
Poznań 
Warszawa 
Olsztyn 
Nowa Huta 
Poznań 
Poznań 
Warszawa 
Warszawa 
Pabianice 
Gdańsk 
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Wodami Polski 
Wiadomości Zielarskie 
Wiadomości Banku Rolnego 
Wiadomości Banku Inwestycyjnego 
Wiadomości Bartoszyckie 
Wędkarz 
Zaranie Śląskie 
Zebra 
Ziemia 
Zbierajmy złom 
Zieleń Miejska 
Ziemia Kielecka 
Życie WSM 

ZMIANA CZĘSTOTLIWOŚCI 
UKAZYWANIA SIĘ 

Budownictwo Komunalne — z mie
sięcznika na kwartalnik. 

Biuletyn Instytutu Hodowli i Akli
matyzacji Roślin — z kwartalnika na 
półrocznik. 

Drobiarstwo — z miesięcznika na 
dwumiesięcznik. 

Prasa Współczesna i Dawna — 
z kwartalnika na półrocznik. 

miesięcznik 
miesięcznik 
nieokreślona 
nieokreślona 
dwutygodnik 
miesięcznik 
tygodnik 
miesięcznik 
miesięcznik 
miesięcznik 
miesięcznik 
miesięcznik 
miesięcznik 

Warszawa 
Warszawa 
Warszawa 
Warszawa 
Bartoszyce 
Kraków 
Katowice 
Kraków 
Kraków 
Katowice 
Poznań 
Kielce 
Warszawa 

CZASOPISMA POŁĄCZONE 

Biuletyn Racjonalizatora Huty im, 
Lenina połączony z Pracami Rady Na-
ukowo-Technicznej; 

Przegląd Zagadnień Socjalnych 
i Przegląd Ubezpieczeń Społecznych; 

Przemysł Drzewny i Technik 
Drzewnictwa; 

Przemysł Fermentacyjny, Prze
twórstwo Owocowo-Warzywne i Kon~ 
centraty; 

opracował: HENRYK KURTA 

Я Е 



NEKROLOGIA 
ZUZANNA DYKTOR-DĄBROWSKA 

Zmarła 15 lipca 1959 r. w Warsza
wie. 

Urodzona 5. V. 1893 w Warszawie 
w środowisku inteligencji pracującej. 
Tu również odbyła studia średnie i wyż
sze (w zakresie filologii polskiej na 
Uniwersytecie Warszawskim) oraz kurs 
dziennikarski przy Z. Z. Dziennikarzy. 
Karierę życiową rozpoczęła od zawodu 
nauczycielskiego w miejscowych szko
łach' warszawskich. 

Kontakty z dziennikarstwem na
wiązała w 1928 г., współpracując z re
dakcjami pism dziecięcych — Płomyk, 
Sionko (aż do roku 1939). W latach oku
pacji pracowała w Warszawskiej Szkole 
Wychowawczyń. 

Po wojnie (w kwietniu 1948) rozpo
częła luźną współpracę ze Świerszczy
kiem (autorka tekstów literackich, nie
które z nich ukazały się w podręczni
kach szkolnych) i Kobietą. Od grud
nia 1948 pracowała w dziale miejskim 
Przyjaciółki, (d) 

ZYGMUNT DYBOWSKI 

Zmarł w pierwszej dekadzie wrze
śnia 1959 w Cleveland. Działacz Polo
nii amerykańskiej. 

Urodził się 20 stycznia 1896 roku 
w Tarnowie. Wyemigrował jako młody 
chłopiec. Wykształcenie zdobył poza 
granicami ojczyzny. Swą wszechstronną 
działalność społeczną poświęcił środo
wisku polonijnemu w Stanach Zjedno
czonych. W 1. 1929—35 był wykładowcą 
jęz. polskiego w szkołach clevelandz-
kich. Pracował także jako dziennikarz 
polonijny, najpierw jako redaktor, 
a następnie do końca swego życia pro
wadził Wiadomości Codzienne, ukazu
jące się w Cleveland. Wydał również 
tom poezji, (d) 

MIECZYSŁAW JELICZ 
Zmarł 19 października 1959 w Mi

lanówku. Działacz wolnomyslicielstwa 
polskiego, publicysta. 

Urodzony 17. XII. 1893 r. Po odby
ciu studiów prawniczych w Nancy 
(Francja), Krakowie i Warszawie oraz 
ukończeniu Wyższej Szkoły Dziennikar
skiej pracował w administracji pań
stwowej — Ministerstwie Przemysłu 
i Handlu. W czasie okupacji znalazł 
zajęcie w kolejnictwie, po wojnie — 
w Ministerstwie Aprowizacji, a następ
nie w Centralnym Urzędzie Planowa
nia. Interesował się również publicy
styką ekonomiczną; obok współpracy 
z pismami codziennymi współredagował 
Przegląd Przemysłowo-Handlowy. 

Od wczesnej młodości powiązał się 
z ruchem wolnej myśli polskiej. Jako 
publicysta wystąpił w Życiu Wolnym 
(pod red. R. Minkiewicza), a następnie 
w Wolnomyślicielu Polskim. Oba pisma 
były organami Polskiego Związku Myśli 
Wolnej powstałego w styczniu 1927. 
Prócz współpracy publicystycznej M. 
Jelicz był wespół z T. Jaśkiewiczem 
redaktorem Wolnomyśliciela Polskiego. 
W 1934 przystąpił do wydawania popu
larnego miesięcznika (od 1935 dwuty
godnik) — Błyski Wolnomyślicielskie, 
którymi zmarły kierował aż do likwi
dacji w 1936 r. 

Po wojnie współredagował Głos 
Wolnych (1946—9, w r. 1949 kieruje se
kretariatem redakcji). W piśmie tym 
(organ Stowarzyszenia Myśli Wolnej) 
zamieszcza szereg artykułów traktują
cych o laicyzacji, wychowaniu, roz
dziale kościoła od państwa, stosunku 
kleru do państwa ludowego, kościele 
a postępie umysłowym ludzkości. 
Współpracował również, w miarę swych 
sił, ze Stowarzyszeniem Ateistów i Wol
nomyślicieli, (d) 
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WŁADYSŁAW SZUL 
Zmarł 5 listopada 1959 w Warsza

wie. Dziennikarz emigracyjny. 
Urodzony 1. VI. 1906 w Wierzbnie, 

pow. Jarosław. Z wykształcenia praw
nik. Po zakończeniu wojny, którą prze
był jako żołnierz II Korpusu osiadł 
w Stanach Zjednoczonych. W swoich 
wystąpieniach prasowych opowiadał się 
za współpracą Polonii amerykańskiej 
z krajem. Obok kontaktów z amery
kańską prasą polonijną współpracował 
z krajową Naszą Ojczyzną. Znane są 
również jego starania o zwrot skarbów 
wawelskich, (d) 

JERZY BAZAREWSKI 

Zmarł 23 listopada 1959 r. w sana
torium przeciwgruźliczym w Kruku 
k. Gostynina. 

Urodził się 24. VI. 1917 w Mińsku 
Litewskim. Szkołę średnią ukończył 
w Wilnie. 

Karierę dziennikarską rozpoczął 
w wileńskim Słowie w 1936, jeszcze 
w czasie trwania studiów (w zakresie 
filologii polskiej na Uniwersytecie Wi
leńskim). W latach 1939—42 przebywa na 
terenie Związku Radzieckiego. W 1942 
opuszcza wraz z armią Andersa teren 
ZSRR. Był korespondentem Dziennika 
Żołnierza, Żołnierza Polskiego i Orła 
Białego. Walczy pod Monte Cassino. 

Do kraju wraca w 1947 г.; w roz
głośni wrocławskiej Polskiego Radia 
objął stanowisko spikera i rozpoczął 
współpracę z miejscową prasą oraz 
Przekrojem. 

Po przeniesieniu do Warszawy 
(1953) współpracuje z Żołnierzem Pol
skim, Nową Wsią oraz Polskim Ra
diem. W 1957 drukuje w Kierunkach 
cykl wspomnień z okresu udziału 
w walkach na terenie Włoch, (d) 

ARTUR GÓRSKI 

Zmarł 7 grudnia 1959 w Warsza
wie. Pisarz i publicysta. Laureat na
grody im. Pietrzaka za rok 1959. 

Urodzony w 1870 w Krakowie. 
Studia w zakresie prawa odbył na Uni
wersytecie Jagiellońskim. Jako publicy
sta wystąpił na łamach Dziennika Kra
kowskiego, którego był współpracow
nikiem i współredaktorem w latach 
1896—98. Jego niedzielne felietony 
utrzymane w dość radykalnym tonie 
wywoływały ostrą replikę na łamach 
Głosu Narodu, w której celował Józef 
Rogosz. 

Wybitną pozycję w świecie publi-
cystyczno-artystycznym zyskał cyklem 
artykułów pod wspólnym tytułem 
„Młoda Polska", publikowanych na ła
mach krakowskiego Życia, którego kie
rował redakcją (wespół z L. Wyczół-
kowskim) przez 2 lata od 1898 r. 

Obok zainteresowań literackich 
i naukowych, filologicznych (w histo
rii kultury polskiej przysłużył się jako 
badacz w zakresie tekstów Mickiewi
cza — współredaktor „sejmowego" wy
dania dzieł), wypowiadał się często na 
temat aktualnych zagadnień w okresie 
przedwojennym. Charakter zbioru pu
blicystyki nosi szereg jego książek, 
m. in.: „Kartki z kroniki czasu", „Na 
nowym progu" (1918), „Ku czemu Polska 
szła" (1919, próba historiozofii narodo
wej), „Niepokój naszego czasu" (1939). 
Zawierały one niejedną ciekawą myśl, 
niestety budzącą wiele sprzeciwów już 
w momencie ich publikowania. Dziś 
straciły swą aktualność, są nieczytelne. 
Bardziej aktualne pozostały artykuły na 
temat sztuki ludowej zamieszczone na 
łamach krakowskiego Tygodnika Po
wszechnego w pierwszych latach po 
wojnie. 

Zmarły do ostatnich chwil swego 
życia, choć sporadycznie, wypowiadał 
się na łamach prasy katolickiej, (d) 

KS. JAN PIWOWARCZYK 

Zmarł 29 grudnia 1959 r. Dzien
nikarz i publicysta, prałat-scholastyk 
Kapituły Metropolitalnej w Krakowie. 

Urodził się 29. I. 1889 r. w rodzi
nie chłopskiej w Brzeźnicy, pow. Wa
dowice. Po ukończeniu tamtejszego 
gimnazjum wstąpił do Seminarium Du
chownego w Krakowie i w latach 
1907—1911 odbył studia na Wydz. Te
ologii UJ, składając w 1932 r. dokto
rat. Zrazu poświęcił się karierze peda
gogicznej jako katecheta w krakow
skich szkołach średnich, później pracy 
dziennikarskiej. 

Od końca 1922 r. był członkiem 
redakcji chadeckiego Głosu Narodu 
(Kraków), a w latach 1936—1939 był 
jego redaktorem naczelnym. Współpra
cował z Prądem (Warszawa — Lu
blin) — miesięcznikiem poświęconym 
zagadnieniom religijnym, narodowym 
i społecznym, pismem związanym 
z ugrupowaniem studentów KUL-u 
w ruchu „Odrodzenia". 

Równocześnie brał żywy udział 
w działalności chrześcijańskich związ
ków zawodowych i w Społecznej Ra-
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dzie Prymasowskiej, wygłaszając refe
raty na zjazdach katolickich. Dał się 
poznać jako polemista filozof iczno-spo-
łeczny, roztrząsający problem katoli
cyzmu wobec praktyki społecznej. Dał 
temu wyraz w pracach np. „Socjalizm 
a chrześcijaństwo" (Kraków 1924), 
„Korporacjonizm i jego problematyka" 
(Poznań 1936), „Przyszłość myśli kato-
licko-społecznej i możliwości jej reali
zacji" (Poznań 1937), „Kościół wobec 
współczesnych kierunków społecznych" 
(Płock 1938) czy „Katolicyzm a reforma 
rolna" (Poznań 1938). 

Przed wojną rozpoczął pracę wy
kładowcy na Wydziale Teologii UJ, od 
października 1939 r. był rektorem Wyż
szego Seminarium Duchownego w Kra
kowie (z przerwą aresztu w 1942 г.), 
a w latach 1945—1951 wykładał etykę 
społeczną znów na UJ. W 1945 r. był 
współtwórcą i redaktorem Tygodnika 
Powszechnego (Kraków) do 1953 r. 
i współpracował z pismem po wznowie
niu w 1956 r. Dokonał przekładu hym
nów brewiarzowych (wyd. Pallotti-
num, 1958). (tzb) 
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учно-исследуемых работ, исполняемых центром, который кроме Факультета 
журналистики Варшавского Университета является единственным учреждением 
в Польше, занимающимся теорией и практикой массовых средств информации. 
В связи с тем, что краковский центр проводит исследования в области социоло
гии, теории и практики печати, экономики и техники издательства, истории жур
налистики, а в последнее время занимается вопросами юридическо-печатными, 
само собой разумеется, что эта тематика будет основным содержанием „Zeszyty 
Prasoznawcze". 

На страницах „Zeszyty Prasoznawcze" мы бы желали видеть плоды обмена 
исследований и результатов научных работ с родственными зарубежными ин
ститутами. 

Знания о печати мы понимаем как научную дисциплину, связанную нераз
рывно с практикой, и потому, по мере возможности, будем стараться, чтобы ма
териалы, публикованные на страницах „Zeszyty Prasoznawcze", могли помочь 
журналистам и издателям в углублении теоретических основ их профессии. 

„Zeszyty Prasoznawcze" составляют в некотором смысле продолжение нашего 
предыдущего издания: квартального журнала, издающегося под заглавием 
„Современная и прежняя печать" („Prasa Współczesna i Dawna"). Существует 
однако разница в редакционной концепции обоих изданий. Издающийся раньше 
квартальный журнал был более статистическим, не давал достаточной возмож
ности к развитию оживлённой дискусии вокруг тех вопросов, которые и 'прак
тика и правильно понимаемая теория журналистики считают самыми важными 
и злободневными. „Zeszyty Prasoznawcze" будут сейчас единственным журналом 
рядом с „Польской Печатью" („Prasa Polska"), где можно систематически объяв
лять точку зрения, взгляды и результаты исследований польского печатоведения. 

Мы надеемся, что „Zeszyty Prasoznawcze" помогут, хотя в небольшой сте
пени, в дальнейшем развитии печатоведения в Польше накануне нашего вели
кого юбилея: приближающейся 300-ой годовщины возникновения польской пе
чати. 

ОБСУЖДЕНИЯ 

Ирена Т е т е л ё в с к а : Анализ и оценка содержания журналов (Методиче
ский очерк) (стр. 7). Краковский Центр Исследований Печатоведения занимается 
анализом и оценкой содержания журналов. Итак необходимой была разработка 
общего метода для проведения этих исследований. Автор обсуждает метод при
нятый Центром. В вступительной части автор затрагивает вопрос необходимости 
общего и точного метода в исследованиях печати, обсуждает предмет, цель и ме
тодологию исследований и наконец окончательную цель — значение исследуе
мых журналов и газет. Далее идёт подробное изложение методов совершения 
анализов отдельных газет. Автор обсуждает единицу меры для того, чтобы ис
числить элементы содержания газеты; выбор исследуемого отрезка времени; 
принципы выделения элементов содержания газеты. Подробные принципы 
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оценки журналов автор обсуждает в одном из следующих номеров „Zeszyty 
Prasoznawcze" потому, что метод только теперь проверяется при оценке и ана
лизе нескольких журналов издающихся на Западных землях. 

Ежы М и к у л о в с к и - П о м о р с к и : Хотят ли жители горских местностей 
читать региональную печать (стр. 23). В связи с проектом из давания для вое
водств: краковского и жешовского регионального журнала Краковский Центр 
Печатоведения провёл исследования при помощи анкет: нужен ли такой журнал. 
Исследователи получили 6.769 ответов. Автор обсуждает результаты анкет, 
а в начале статьи даёт характеристику местности, где бы издавался новый жур
нал. Далее идёт характеристика сторонников нового журнала с других местно
стей. Надо добавить, что исследования такого типа были проведены в Польше 
впервые. 

ПРОБЛЕМЫ И ДИСКУСИИ 

Генрик К у р т а : Реклама важным и недооцениваемым элементом газеты 
(стр. 42). Реклама в польских газетах занимает около 10°/о места. Проблемы пе
чатной рекламы возбуждают живые дискусии в связи с формами её примене
ния и с деятельностью рекламных бюро. Автор затрагивает так одну как и дру
гую проблему. Учитывая разницу, существующую между рекламой стран капи
талистических и социалистических, автор обращает особое внимание на необ
ходимость более рационального применения рекламы в Польше. Автор ссыла
ется при этом на публикации западных стран, посвященных методике примене
ния печатной рекламы. В конце составляет в форме таблиц даные в цифрах, 
изображающие проб лемму объявлений в нескольких избранных газетах поль
ских и западно-европейских. 

Станислав П е т е р е : Роль графика в дневнике (стр. 64). Снимки и графи
ческие элементы как виньетки ,рисунки и заставки играют всё большую роль 
в наших газетах. Вместе с тем всё большее внимание обращается на эстетиче
скую сторону графической укладки газеты. Потому, для многих редакций ста
новится необходимой помощь художника-графика. Мы можем говорить уже 
о графиках, которые специализируются в этом направлении. Автор обсуждает 
задачу графика в редакции дневника. 

Генри С а л е м б е р : Подготовка кадр журналистов в С.Ш.А. (стр. 69). Ав
тор, научный работник института журналистов в Лилле, находился некоторое 
время в США, чтобы собрать материалы для научной работы о подготовке кадр 
американских журналистов. Его статья является кратким очерком результатов 
этих исследований. Статья была написана для „Zeszyty Prasoznawcze" во время 
пребывания автора в Польше. В США теперь существует около 600 школ ж у р 
налистики разного вида. Автор исследовал подробнее 40 таких школ. С этих ис
следований вытекает, что обучение продолжается в основном 4 года. 33% докла
дов и занятий касается исключительно журналистики. 67% занимают предметы 
гуманитарные. С 1940 г. в этих школах наступил большой рост программ под 
углом их применимости к современным требованиям, а уменьшился интерес 
к истории печати. Большое значение придаётся также практике студентов во 
время каникул. Школы очень хорошо оборудованы технически. Например, почти 
половина (44%) этих школ имеет собственные телевизионные центры передач. 

ОТЧЁТЫ И СООБЩЕНИЯ 

С издательской деятельности Краковского Центра Печатоведения (стр. 89), 
Секция печатоведения Общества Польских Журналистов (стр. 90), Печать в Ста
тистическом Ежегоднике 1959 (стр. 90), Продажа газет и журналов в 1959 г. 
(стр. 94), Выставка чехословацкой полиграфики (стр. 96). 

РЕЗЮМЕ И РЕЦЕНЗИИ (стр. 73) 
СООБЩЕНИЯ (стр. 97) 
ХРОНИКА ПЕЧАТИ (январь—февраль 1960 г.) (стр. 108) 
ИЗДАТЕЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ (стр. 112) 
НЕКРОЛОГ (стр. 116) 



SUMMARY 

From the Editors (p. 5). With the first number of Zeszyty Prasoznawcze we intro
duce a new periodical devoted to the scientific study of the press and various pro
blems connected with it. It is published by the Cracow Press Research Centre. 

What are the main objectives of the Editors in connection with this new perio
dical? 

In the first place we intend to publish systematically the results of investigations 
on various aspects of the press carried out by the Centre as well as to report 
briefly on research in progress or planned. It should be added that, apart from 
the Faculty of Journalism of Warsaw University, our Centre is the only institution 
in Poland dealing both with the theory and the practice of the mass media of commu
nication and transmission. Since the Cracow Centre has been for some time conduct
ing research in various aspects of the sociology of the press, the theory and practice 
of running a newspaper, editorial economy and technique, the history of journalism, 
and lately also in certain legal problems involved in the press — these problems will 
ipso facto provide the main subject-matter for the Zeszyty Prasoznawcze. We should 
like, however, also to include some information from foreign countries, that is the 
results of the exchange of experience and scientific results of the work carried out 
elsewhere. 

Since, in our view, the science of the press must be regarded as a branch of 
social science which is closely connected with social practice, it follows that we shall 
attempt to make articles and material printed in the Zeszyty serve as far as possible 
the practical needs and interests of journalists. They should find here direct practical 
assistance in their daily editorial work, combined with the opportunity of gaining 
wider perspectives and a more detached scientific outlook. 

As will be seen from the above remarks the Zeszyty Prasoznawcze are in a sense 
a continuation of our previous publication, the quarterly under the title Prasa Współ
czesna i Dawna (Press — Ancient and Modern). There is, however, a substantial 
difference in editorial objectives and policy between the old publication and the pre
sent one. The previously published quarterly was inevitably much more static in its 
character. Consequently, it could not provide an adequate platform for any livelier 
discussion of the problems of the day which both journalistic practice as well as 
theory has always regarded as the most important and the most topical. The present 
publication hopes to remedy this deficiency. 

By opening the columns of Zeszyty Prasoznawcze to all students of the Polish 
press, we invite various views and opinions as well as the results of scientific research 
on press problems and offer them space and opportunity in our periodical. In this 
way the Zeszyty Prasoznawcze, we hope, will make a contribution, however modest 
at first, towards the furthering and advancement of the science of the press in Po
land, on the eve of our great day, the three hundred year anniversary of the founda
tion of the Polish press, which will soon be celebrated. 

ARTICLES 

Irena T e t e l o w s k a : Analysis and Evaluation of the Content of the Dailies 
(A Study of the Method) (p. 7). The Cracow Press Research Centre conducts ana
lyses and evaluations of the contents of the daily press. In this connection it became 
necessary to work out a uniform method of research. The article discusses the method 
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used by the Cracow Centre, the author being in charge of the section which does the 
above analyses. In the introductory part she stresses the need for adopting a uniform 
and precise method which is indispensable in this type of research. Next, she discusses 
the subject-matter, objectives, and the methodological procedure involved in such 
investigations, and finally, its ultimate object — the evaluative assessment of the con
tent of the paper. A detailed account of the methodological procedure follows which 
is amply illustrated by concrete examples of individual dailies. The writer then pro
ceeds to discuss the unit of measurement used in the assessment of the content ele
ments in a newspaper; the selection of a fixed period of investigation; a standard 
procedure in isolating particular press contents. As some of the above methods are 
still being tested, the writer hopes to give more data on the subject in one of the 
future issues of the Zeszyty. 

Jerzy M i k u ł o w s k i - P o m o r s k i : Will the Highlanders Read their own Re
gional Press? (p. 23). In connection with the discussed project of publishing a special 
regional paper for the highland regions of the Cracow and Rzeszów provinces, the 
Cracow Press Research Centre undertook an inquiry which aimed at finding out 
whether such a paper was needed and, if so, what character it should possess. In 
reply to the questionnaire 6.769 answers were received. The writer discusses the 
results of the poll to which he adds a brief demographic characteristic of the region 
to be served by the paper. The opinions of the sympathizers and prospective readers 
of the paper who live outside the highland region proper have also been included in 
the survey. It should be added that this type of investigation, aiming at sounding 
opinion and market analysis, have been carried out for the first time in Poland. 

PROBLEMS AND DISCUSSION 

Henryk K u r t a : Advertising — an Important and Neglected Line in our Press 
(p. 42). Advertisements occupy nearly 10 per cent, of Polish newspaper space. The 
problems connected with various aspects of newspaper advertising in the socialist 
countries have lately aroused considerable interest and provoked much discussion, 
referring both to its forms of application and the work of advertising agencies. The 
writer deals with both questions. Taking into consideration the differences in adver
tising methods in the Western and the Eastern countries, the writer urges a more 
rational application of press advertising in Poland. He refers to various Western pu
blications devoted to the methodology of press advertising. In the final part he gives 
some numerical data illustrating the problem of advertising in a few selected Polish 
and West European papers. 

Stanisław P e t e r s : The Role of the Artist in the Daily Newspaper (p. 64). Pho
tographs and graphic elements such as drawings, vignettes, spacing and intersections 
play an increasingly important part in our newspapers. Greater attention is also paid 
now to the general artistic finish of the printing layout. For this reason the regular 
collaboration of trained artists should be sought, and they should be permanently 
employed on the staff of the modern newspaper. There are several artists who spe
cialise in this line, and the writer gives examples of their useful work from his own 
editorial experience. 

THE PRESS THROUGHOUT THE WORLD 

Henry S a l a m b i e r : The Training of Journalists in USA (p. 69). The writer, 
a research worker attached to the Higher School of Journalism at Lille, France, 
visited during his stay in the United States various American centres for the training 
of future journalists. The article, written specially for Zeszyty Prasoznawcze during 
the writer's brief stay in Poland, is a short account of the larger study of the Ame
rican system of schooling in journalism. From the article we learn that there are 
about 600 schools and colleges of journalism in the USA at present. The writer made 
a more detailed study of 40 of them. The average training course lasts four years. 
33 per cent of lectures and classes refer to actual journalistic topics; 67 per cent are 
devoted to general humanities. Since 1940 there has been a tendency in the schools 
under investigation to enlarge their syllabus so as to cover a much wider range of 
subjects and to adapt them to modern requirements; hence the interest in the history 
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of the press has considerably decreased. Much attention is nowadays given to practical 
instruction, and vacation apprenticeship is organised for students in most schools. 
American schools of journalism are very well equipped as far as technical apparatus 
is concerned, for instance nearly half (44 per cent) of the schools and colleges exa
mined had their own television transmitters. 

REPORTS AND ACTUALITIES 

Recent publications and public lectures of the Cracow Press Research Centre 
(p. 89), Press Research Section of the Association of Polish Journalists (p. 90), Press 
in the Statistical Annual 1959 (p. 90), Sales of the daily press and periodicals in Poland 
in 1959 (p. 94), Exhibition of Czechoslovak polygraphic art (p. 96). 

REVIEWS AND REPORTS (p. 73). 

HOME AND WORLD NEWS (p. 97). 

PRESS CHRONICLE (p. 108). 

NEW PUBLICATIONS (p. 112). 

OBITUARY (p. 116). 



SOMMAIRE 

Note de la Rédaction (p. 5). Le premier numéro des Cahiers des Sciences de 
l'Information (Zeszyty Prasoznawcze) ouvre un nouveau cycle de publications du 
Centre Cracovien de Recherches des Sciences de l'Information. A quel but aspire donc 
le comité de rédaction des Cahiers? 

Nous voudrions tout d'abord publier de façon systématique les résultats des re
cherches et des travaux scientifiques conçus et réalisés par le Centre. Celui-ci est 
en effet, après la Faculté de Journalisme de l'Université de Varsovie, la seule insti
tution en Pologne qui s'occupe de la théorie et de la pratique de la presse. Et puisqu'il 
entreprend des recherches dans les domaines de la sociologie, théorie et pratique, 
économie et technique, voire même histoire, et depuis peu également de la loi de la 
presse, ces thèmes formeront le contenu principal des Cahiers. Nous voudrions de 
même voir se développer sur nos colonnes le fruit des échanges d'expériences et 
d'acquis scientifiques avec les institutions soeurs à l'étranger. 

Entendant les sciences de l'information comme une discipline scientifique étroite
ment liée avec la pratique, nous multiplierons nos efforts pour que les matériaux 
insérés dans les Cahiers puissent aider les journalistes et les éditeurs dans l'étude 
approfondie des bases théoriques de leur profession. 

En conséquence, les Cahiers des Sciences de l'information se présentent comme 
la suite de notre publication précédente, le trimestriel paraissant sous le titre de 
Presse contemporaine et ancienne (Prasa Współczesna i Dawna). Il existe cependant 
une différence indubitable et évidente dans la conception rédactionnelle de ces deux 
revues. Paraissant quatre fois par an, notre revue était de nature plus statique. En 
un mot, elle ne donnait pas suffisamment de possibilité de développer de façon plus 
vivante les discussions sur les problèmes que la pratique du journalisme, aussi bien 
que sa théorie bien comprise, considèrent comme les plus importantes et les plus 
actuelles. 

Les Cahiers des Sciences de l'Information formeront actuellement — à côté de 
Presse polonaise (Prasa Polska) mensuel de l'Union des Journalistes Polonais — la 
seule publication dans laquelle puissent systématiquement paraître, prises de po
sitions, points de vue et résultats de recherches des sciences de l'information polo
naises. 

Nous exprimons l'espoir que les Cahiers seront le point de départ, ne serait-ce 
à une modeste échelle, d'un développement plus grand de la pensé journalistique po
lonaise au seuil de notre grand jubilée. En effet, nous ne sommes plus loin du 
troisième centenaire de la naissance de la presse polonaise. 

ETUDES 

ïrena T e t e l o w s k a : Analyse et estimation du contenu des journaux (Esquisse 
d'une méthode) (p. 7). Le Centre Cracovien de Recherches des Sciences de L'Infor
mation s'occupe de l'analyse et de l'estimation du contenu des journaux. L'élaboration 
d'une méthode uniforme de direction des recherches s'avérait indispensable. L'auteur, 
chef de la section de la pratique de la presse, qui justement exécute ces travaux, 
nous présente ici la méthode agréée par le Centre. Dans son introduction, l'auteur 
nous entretient du besoin d'une méthode unique et adaptée à ces recherches. Elle 
traite enfin de leur but dernier: l'analyse de la valeur des publications sondées. Vient 
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ensuite un cours détaillée sur l'exécution de l'analyse de revues spécialisées. L'auteur 
cite à la file l'unité de mesure pour le calcul des éléments composant le contenu du 
journal; le choix de la période à étudier; les principes de division des éléments du 
contenu. L'auteur traitera des principes détaillés d'analyse de la valeur du contenu 
dans l'un des prochains numéros des Cahiers, la méthode étant actuellement seule
ment l'épreuve par l'analyse générale, de quelques dizaines de journaux paraissant 
dans les voïevodies de la Pologne de l'Ouest. 

Jerzy M i k u l o w s k i - P o m o r s k i : Les habitants des régions montagneuses 
veulent-ils lire la presse régionale? (p. 23). En liaison avec l'idée de lancer une 
publication régionale dans les terres montagneuses des voïevodies de Cracovie et de 
Rzeszów, le Centre a mené une enquête pour savoir si une telle revue est nécessaire 
et quel caractère elle devrait avoir. Il a reçu 6.769 réponses. L'auteur présente les 
résultats de l'enquête, donnant aussi dans son introduction les caractéristiques démo
graphiques du terrain étudié et sur lequel devrait être vendue la nouvelle revue. 
L'auteur présente aussi les particularités concernant les partisans d'une telle parution 
ou plus simplement d'une éventuelle clientèle étrangère à ces régions. Il convient 
d'ajouter que c'est la première fois que de tels sondages d'opinion sont effectués en 
Pologne avant le lancement d'un nouveau journal. 

PROBLÈMES ET DISCUSSIONS 

Henryk K u r t a : La publicité, élément important et méconnu du journal (p. 42). 
La publicité occupe près de 10°/o de la surface des journaux polonais. Les problèmes 
publicitaires de la presse socialiste éveillent depuis quelque temps de vives discussions 
tant sur la forme de son adoption que sur celui des bureaux d'annonces. L'auteur 
s'est saisi des deux questions à la fois. Prenant en considération les différences 
existant dans la publicité entre les pays capitalistes et les pays socialistes, il attire 
cependant l'attention sur la nécessité d'une adoption plus rationnelle de la publicité 
en Pologne. L'auteur en appelle sur ce point aux revues des pays occidentaux con
sacrées à ces méthodes. Dans la dernière partie, il présente sous forme de tables les 
données chiffrées illustrant le problème des réclames dans quelques journaux polo
nais et ouest-européens choisis à cet effet. 

Stanisław P e t e r s : Le rôle du service graphique dans la presse quotidienne 
(p. 64). Les photographies, ainsi que les éléments graphiques, tout comme les man
chettes, les dessins et les encadres jouent un rôle de plus en plus grand dans nos 
journaux. De même, on attache un intérêt de plus en plus soutenu à l'esthétique de 
la présentation générale du journal, à sa mise en page. De ce fait, l'aide d'un artiste 
diplômé d'un établissement des Beaux-Arts s'avère indispensable pour nombre de 
rédactions. On peut déjà parler des artistes se spécialisant dans ce domaine. L'auteur 
cite, à l'aide de quelques exemples empruntés à la pratique rédactionnelle, les tâches 
de ce nouveau professionnel dans la rédaction du journal. 

LA PRESSE DANS LE MONDE 

Henry S a l a m b i e r : L'enseignement du journalisme aux USA (p. 69). L'auteur 
chercheur de l'École Supérieure de Journalisme de Lille, a effectué un long séjour 
aux États-Unis afin de recueillir les matériaux nécessaires à la rédaction d'un travail 
scientifique sur l'enseignement du journalisme outre-Atlantique. Son article est une 
esquisse serrée du résultat de ses recherches. Il a été écrit pour les Cahiers des Scien
ces de l'Information pendant son séjour en Pologne. Il y a actuellement aux USA 
quelques 600 écoles de journalisme de types divers. L'auteur en a sondé plus parti
culièrement 40. Il ressort de son étude que l'enseignement y dure en principe quatre 
ans. 33% des cours et occupations touchent exclusivement au journalisme. Les 67% 
restants sont consacrés aux disciplines humanistes. On a pu constater depuis 1940 
un énorme développement des programmes au point de vue de leur adaptation aux 
exigences contemporaines, et une diminution de l'intérêt porté à l'histoire de la presse. 
On attache également une grande importance aux stages effectués par les étudiants 
pendant la période des vacances. Les écoles sont bien équipées techniquement. Par 
exemple, près de la moitié, 44fl/o exactement, des écoles sondées possèdent leur propre 
station émettrice de télévision. 
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U k a z a ł s i ę w s p r z e d a ż y k s i ę g a r s k i e j 
I tom BIBLIOTEKI „WIEDZA O PRASIE": 

Jan Lankau 
PRASA STAROPOLSKA 

NA TLE ROZWOJU PRASY W EUROPIE (1513—1729) 
Pierwsza naukowa próba monograficznego opracowania dziejów 
prasy staropolskiej. Książka jest wynikiem długoletnich badań 

archiwalnych. 
265 stron, 32 ilustracje. Cena 30 zł. 

* * 

W DRUKU, jako II tom Biblioteki: 
Stanisław Peters 

ILUSTRACJA PRASOWA 
Praca omawia redagowanie ilustracji w dzienniku i czasopiśmie 

oraz rolę fotografii w prasie. 

W PRZYGOTOWANIU, jako III tom Biblioteki: 
MERKURIUSZ POLSKI 

Reedycja 
„Merkuriusz Polski", który otwiera dzieje polskiej prasy, należy 
już do bibliotecznych unikatów. Jego reedycja krytyczna, przygo
towana przez doc. dr Adama Przybosia, ukaże się w związku 

z 300-leciem prasy polskiej. 

BIBLIOTEKA „WIEDZA O PRASIE" powstała z inicjatywy Kra
kowskiego Ośrodka Badań Prasoznawczych RSW „Prasa". Jest ona 
serią książkowych studiów monograficznych z różnych dziedzin 
wiedzy o prasie. Przewiduje się wydanie tomów na tematy z zakresu 
teorii i praktyki prasy współczesnej, socjologii prasy, techniki wy
dawniczej itp. Dwa z wymienionych wyżej tytułów ukazują się 
w związku z 300-leciem prasy w Polsce. Biblioteka „Wiedza o Pra
sie" wydawana jest na zlecenie KOBP przez krakowski oddział 

Państwowego Wydawnictwa Naukowego. 


