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R O Z P R A W Y I A R T Y K U Ł Y 

ROLA PRASY W PRZEOBRAŻENIACH 
SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH 

Dostosowanie modelu organizacyjnego i redakcyjnego j 
prasy do wymogów budowy nowego społeczeństwa na- \ 
leży uznać za najistotniejszą z przemian, jakim podlega- j 
la prasa polska w toku minionego trzydziestolecia. Arty- \ 
kuł szczegółowo uzasadnia tę tezę, akcentując różnice \ 
między społecznymi funkcjami masowych środków komu- j 
nikowania w kapitalizmie i socjalizmie. 

/^kreślenie roli prasy i innych środków komunikowania masowego 
^- 'w procesie modernizacji społecznej, lub szerzej mówiąc, w prze
obrażeniach społeczno-gospodarczych, zaliczyć wypada do najważ
niejszych i najciekawszych zadań prasoznawstwa. Ma ono bowiem — 
obok oczywistego waloru poznawczego — bezsporny walor prak
tyczny: pozwala ustalić, w jakiej mierze prasa, radio i telewizja mo
gą być wykorzystane w realizacji przyspieszonego rozwoju społecz
no-gospodarczego. 

Pierwsze na szeroką skalę zakrojone badania nad tym problemem 
podjęto w latach 1950—1951 z inicjatywy Bureau of Applied Social 
Research Uniwersytetu Columbia. W sześciu krajach Bliskiego 
Wschodu zebrano wówczas 1600 wywiadów oraz sporą ilość danych 
o parametrach rozwoju społeczno-gospodarczego tych krajów. Jeden 
z członków ekipy badawczej, Daniel Lerner, dokonał wtórnej ana
lizy materiałów x). Poza ustaleniem wysokiej korelacji między stop
niem urbanizacji, alfabetyzacji, partycypacji politycznej a korzy-
staniem z środków masowych, starał się także określić wpływ tych 

*) Przedstawił ją w klasycznym już dziś opracowaniu: The passing of tradi
tional society: modernizing the Middle East. Glencoe (111.), Free Press 1958. 
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środków na — niezbędne dla modernizacji społecznej — formowa
nie osobowości „empatycznej" (mobilnej), tj. o ukształtowanej umie
jętności wyobrażania siebie w sytuacjach nowych, wcześniej nie 
znanych. Wedle Lernera dynamika zmiany społecznej przebiega na
stępująco: najpierw istnieje tylko niewielka grupa ludzi o osobo
wości mobilnej, gotowych do zaakceptowania zmiany, później wzra
sta sieć środków informacji do rozpowszechniania idei i postaw mo
bilnych, wreszcie wzajemne oddziaływanie urbanizacji, oświaty, in
dustrializacji i środków informacji umożliwia radykalną zmianę 
w typie społeczeństwa, dając początek społeczeństwu nowoczesne
mu. Lerner konkluduje, iż w procesie zmiany społecznej środki ko
munikowania masowego pełnią rolę „wielkiego multiplikatora", roz
powszechniając wielokrotnie szybciej i powszechniej wiadomości oraz 
postawy niezbędne dla tego procesu. 

W późniejszych analizach wielokrotnie stwierdzano występowa
nie ścisłej korelacji między parametrami rozwoju społeczno-gospo
darczego a nasyceniem środkami masowymi. Schramm i Carter usta
lili współczynnik korelacji równy 0,72 oraz 0,74 między — odpo
wiednio — skalą reprezentującą rozwój sieci rozpowszechniania 
oraz skalą sieci odbioru środków masowych a skalą rozwoju ekono
micznego na materiale ze 100 krajów świata 2). 

Greenberg dla 32 krajów wyznaczył korelację 0,62 między alfa-
betyzacją a dochodem narodowym na jednego mieszkańca oraz 
0,66 między nakładami dzienników a dochodem narodowym 3). Har
bison wyliczył korelację 0,88 między liczbą uczniów w szkołach 
średnich i wyższych a dochodem narodowym na jednego mieszkań
ca 4). Escarpit podaje korelację 0,75 dla dochodu narodowego i na
kładu dzienników, 0,89 dla dochodu i odbiorników radiowych, obli
czoną na materiale z 30 krajów w 1963 roku 5). 

Wedle ustaleń autora 6) opartych na materiale z 92 krajów z 1971 
roku współczynnik korelacji dochodu narodowego i nakładów dzien
ników wynosi 0,75 dochodu i odbiorników radiowych — 0,676, do
chodu i odbiorników telewizyjnych — 0,879. Zależności te ilustruje 
diagram na stronie sąsiedniej. 

"Л ozostaje jednak otwarte pytanie, co jest przyczyną, a co skut-
* kiem? Czy korzystanie ze środków komunikowania masowego 
przyspiesza wzrost dochodu narodowego, czy raczej wysoki dochód 
narodowy pociąga wysoki stopień korzystania z środków komuniko
wania masowego? Pytanie to postawił sobie specjalista hinduski 
2) W. S c h r a m m , P. F. C a r t e r : Scales for describing national communi
cation systems. Stanford (Calif.) 1959. Cyt. za W. S c h r a m m : L'information 
et le développement national. UNESCO 1966, s. 67. 
3) B. S. G r e e n b e r g : Additional data on variables related to press freedom. 
Journalism Quarterly 1961, vol. 38 s. 76—78. 
4) F. H a r b i s o n : Education for development. Scientific American 1963, nr 3 
s. 147. 
5) R. E s c a r p i t : Communication et développment. Systèmes partiels de 
communication. (Praca zbiorowa). Paris-Mouton-La Haye 1972, s. 41—45. 
6) Obliczenie statystyczne współczynników korelacji, linii regresji prostej 
i krzywolinijnej wykonał Henryk S i w e k . 



Nasycenie prasą, radiem i telewizją a dochód narodowy 



Y. V. L. Rao, podejmując w 1962 roku badania terenowe7). Wybrał 
on dwie wioski indyjskie, z których pierwsza wstąpiła już na drogę 
rozwoju, druga natomiast nie wykazywała oznak jakichkolwiek 
przeobrażeń. 

Obserwując zasięg i sposób korzystania ze środków masowych 
w obu tych wioskach, Rao zwraca uwagę, że gdy nowe wiadomości 
zaczynają docierać do izolowanej dawniej społeczności, wywołują 
tam określone zmiany. Przede wszystkim na początku, zarówno sa
me informacje, jak i ewentualne korzyści ekonomiczne, jakie z nich 
wypływają, docierają do osób już bogatych i wpływowych. Do
piero w drugiej kolejności — pod warunkiem wszakże, iż informa
cji jest dużo i są rozpowszechniane masowo — zaczynają docierać 
do całej ludności. Decydująca okazuje się ich liczba i zasięg, które — 
jeśli są wystarczające — ułatwiają likwidację napięć związanych 
z wprowadzaniem zmian społecznych. 

Nowe informacje niejako wyzwalają rozwój „po spirali". Pozwa
lają bowiem rolnikom ulepszać ich dotychczasowe metody pracy 
i produkować wydajniej, pomagają także skierować nadwyżkę wiej
skiej siły roboczej ku zajęciom bardziej produktywnym. Z kolei 
wzrost produktywności zwiększa zamożność, co ułatwia kształcenie, 
a przez nie — korzystanie ze środków masowych. I cykl zaczyna 
się od nowa. 

Co jest tutaj przyczyną, a co skutkiem? Na to pytanie Rao nie 
daje odpowiedzi, podkreślając stwierdzalny w rzeczywistości zwią
zek wzajemny, stałe i kumulatywne oddziaływanie obu czynników: 
środków masowych oraz poszczególnych elementów procesu gospo
darczego i społecznego rozwoju. 

Do analogicznych ustaleń prowadzą wyniki prac L. Dooba oparte 
na materiale empirycznym z terenu Afryki 8). Wskazując na entu
zjastyczne niejednokrotnie przyjęcie nowych technik przekazu w tra
dycyjnym społeczeństwie, podkreśla jednocześnie konieczność dosto
sowania treści i formy przekazów do struktury i charakteru lokalnej 
kultury. Dopiero wówczas, gdy zostaną one do niej dostosowane 
(np. przez upodobnienie formy przekazów do wystąpień wodza ple
mienia), stają się możliwe do przyjęcia przez mieszkańców, dopiero 
wówczas mogą więc wywoływać założone skutki. Jednakże mimo 
pewnych zastrzeżeń i przedstawienia ciekawych przykładów, kiedy 
to przekazywane wiadomości nie zmieniały ani wartości, ani sposo
bów zachowania ich odbiorców, Doob konkluduje, iż „w momencie, 
kiedy Afryka zaczyna ewoluować od społeczeństwa tradycyjnego do 
społeczeństwa nowoczesnego... informacja staje się problemem o zna
czeniu absolutnie życiowym" 9). 

Do podobnych konkluzji dochodzą badacze zbierający materiały 
empiryczne w innych częściach świata. Holmberg w swoim studium 
o małej osadzie w Andach Peruwiańskich wskazywał na konieczność 

Y. V. L. R a o : The role of information in economic and social change: 
report on a field study in two Indian villages. University of Minnesota 1963. 
8) L. D o o b : Communication in Africa: a search for boundaries. New Haven, 
Yale University Press 1961. 
«) L. D o o b : Op. cit., s. 372. 



wytworzenia lokalnej solidarności, co w społeczności lokalnej izo
lowanej jest niemożliwe bez doskonalenia sposobu komunikowania 
między jej członkami, między osadą a okolicą, między osadą a ca
łym krajem 1 0). Z kolei, inny badacz, Vagley, konstatował, że rozwój 
środków komunikowania w ciągu ostatnich dziesięcioleci jest „rów
nocześnie skutkiem i przyczyną" ekonomicznych i społecznych prze
obrażeń Brazylii n ) . Z badań Deutschmanna wynika, że nawet w mało 
rozwiniętej wiosce środki informacji mają wyraźny wpływ na pew
ne decyzje ekonomiczne jej mieszkańców 1 2). 

Wszystkie referowane tu studia empiryczne, jak zresztą wiele in
nych, im podobnych, pozwalają wyznaczyć ścisłą korelację między 
rozwojem środków komunikowania masowego a wzrostem gospodar
czym, zarówno w skali globalnej (państw), jak i lokalnej (pojedyn
czych osad wiejskich), przy czym podkreśla się, że mamy tu do czy
nienia raczej ze wzajemnym oddziaływaniem, niż wpływem jedno
kierunkowym. W ostatecznym wyniku pytanie o rolę środków ko
munikowania masowego pozostało jednak bez odpowiedzi. Trudno 
bowiem stwierdzoną statystycznie korelację a empirycznie wzajemną 
zależność uważać za określenie roli jednego z czynników w stosun
ku do czynnika drugiego. W rezultacie — jak słusznie pisze Merill — 
nasza wiedza w tym zakresie mimo wielu badań pozostaje niewielka, 
a właściwie dzięki nim potrafimy tylko sprecyzować pytanie ba
dawcze: „Jakie środki, w jakim społeczeństwie, na jakim etapie 
jego rozwoju, mają jaki wpływ na jego rozwój?" 1 3). 

Uściślenie problemu 

T> ropozycja Merilla — zapewne bez odpowiedniej intencji auto-
ra — umożliwia podjęcie próby marksistowskiej analizy proble

mu wpływu środków komunikowania masowego na rozwój społecz-
no-ekonomiczny. Umożliwia przez wprowadzenie w problemie ba
dawczym zapytania o treści, jakie są komunikowane. Niezależnie 
bowiem od pewnej naukowej wartości większości empirycznych ba
dań przeprowadzonych przez badaczy zachodnich ich istotną słabo
ścią — uniemożliwiającą wyjście poza podstawowe stwierdzenie ko
relacji między rozwojem społeczno-gospodarczym a systemem ko
munikowania — jest abstrahowanie od treści, jakie środki masowe 
upowszechniają oraz układu społeczno-politycznego, w jakim są one 
tworzone. Ani jedno, ani drugie uszczegółowienie problemu nie może 
zostać pominięte, jeśli mamy wykroczyć poza sprawy dzisiaj oczy
wiste, i 

î 0) A. R. H o 1 m b e r g: Changing community attitudes and values in Peru. 
(W:) Council on Foreign Relations. Social change in Latin America today. 
New York, Vintage Books 1960. 
") Ch. V a g l e y : The Brazilian revolution. Council on Foreign Relations. 

12) P. D e u t s с h m a n n: The mas media in an underdeveloped village. Jour
nalism Quarterly 1963, vol. 40 s. 27—35. 
13) J. M e r i l l : The role of the mass media in national development: An open 
question for speculation. Gazette 1971 nr 4, s. 242. 



Łatwo się przecież zgodzić, a statystyki to potwierdzają, że naj
bardziej rozwinięte przemysłowo kraje kapitalistyczne świata mają 
jednocześnie najbardziej rozwinięte sieci środków masowych. Czy 
znaczy to jednak, że te właśnie środki są czynnikiem rozwoju go
spodarczego tych krajów, narzędziem kierowania gospodarczego 
w skali masowej? Nawet powierzchowna analiza zawartości prasy, 
radia czy telewizji w krajach kapitalistycznych skłania do udzie
lenia tutaj odpowiedzi negatywnej. Pomijając nawet większość ma
teriałów redakcyjnych popularnych gazet, czasopism, programów, 
które wypełnia sensacja, rozrywka, pół-pornografia, pornografia itp., 
to i w reszcie można się dopatrzeć co najwyżej popierania i stero
wania wzorami konsumpcji (reklama, poradnictwo, moda) niż mobi
lizowania czytelników do realizacji celów ogólnych 1 4). Nawet w gru
pie nielicznych, najpoważniejszych tytułów prasowych, skierowanych 
do górnych kategorii burżuazji monopolistycznej, wielkich menage
rów, wysokich funkcjonariuszy państwowych trudno doszukać się —• 
poza bieżącą informacją ekonomiczną i analizą aktualnej koniunktu
ry rynkowej — materiałów służących postępowi społeczno-gospo-
darczemu. I trudno zresztą, aby było inaczej. Prasa kapitalistyczna 
jest elementem ustroju kapitalistycznego i odzwierciedla w swym 
modelu tematycznym mechanizmy jego funkcjonowania. Będąc nie
zbędną dla istnienia tego ustroju, nie jest jednak elementem jego 
przekształcania 1 5). 

Podobne stwierdzenie nasuwa się w odniesieniu do wielu krajów 
trzeciego świata. I tam także, gdzie prasa, radio, telewizja zostały 
podporządkowane interesom prywatnym, kapitałowi, niewiele można 
wskazać treści mogących się wydatnie przyczynić do modernizacji 
społecznej. Jednak w tych krajach, z uwagi na relatywnie niski po
ziom rozwoju społecznego, wiele przekazywanych wiadomości ma 
instrumentalne wartości w stosunku do wymogów ich edukacji kul
turalnej, przystosowania do warunków życia miejskiego, rozbudza
nia świadomości narodowej, procesów integracji społecznej. Pod 
pewnymi względami środki masowe w tych krajach pełnią rolę od
mienną od środków w krajach kapitalistycznych. 

Jakościowe różnice stwierdzamy jednak dopiero w przypadku pra
sy, radia i telewizji w krajach socjalistycznych. Stwierdzamy tu 
mianowicie, unikalne w skali świata, świadome i planowe prze-

14) Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez SOFRES w 1974 roku, 
większość Francuzów uważa, że zbyt mało miejsca poświęca prasa, radio i te
lewizja problemom socjalnym. Niezadowolenie jest największe, gdy chodzi 
o takie problemy, jak ubezpieczenia społeczne, renty, zatrudnienie, bezro
bocie, warunki pracy, kształcenie zawodowe. 75 do 90 procent Francuzów żąda, 
aby zwiększyć ilość materiałów dziennikarskich poświęconych tym właśnie 
kwestiom. Podaję za Interstages 1974, nr 95 s. 31. 
35) Oczywicie prasa kapitalistyczna nie tylko przez zabawianie szerokich mas 
czytelniczych i rozbudzanie popytu na określone towary przyczynia się do 
utrzymywania kapitalistycznego status quo. Prowadzi ona także aktywną kam
panię propagandową, zarówno polityków o określonej orientacji, jak i okre
ślonych kierunków ideologicznych. W wypadkach napięć społecznych po
wszechnie odwołuje się do haseł solidaryzmu narodowego, gloryfikując przy 
okazji zasady gospodarki wolnorynkowej, szkalując natomiast formy gospo
darki planowej. 



tworzenie tych środków w efektywny element sterowania proce
sami gospodarczymi, przez wywoływanie odpowiednich zmian 
w świadomości społecznej i w działaniu poszczególnych osób i in
stytucji. Tu tylko można mówić, że masowe środki informacji są nie 
tylko niezbędne dla sprawnego funkcjonowania całego społeczeństwa, 
ale są również aktywnym elementem przeobrażeń. 

Leninowska koncepcja prasy nowego typu 

M yśl celowego wykorzystania prasy w procesie społecznej prze
budowy została po raz pierwszy wyczerpująco przedstawiona 

i konsekwentnie wdrożona w praktykę przez Włodzimierza Lenina. 
Właśnie Lenin — praktyk-rewolucjonista i praktyk-dziennikarz — 
dostrzegł w prasie, później także w radiu i w kinie, potężne narzę
dzie organizowania życia społecznego, „narzędzie —• jak powie — 
budownictwa socjalistycznego" 1 6). 

W tworzeniu zrębów koncepcji prasy socjalistycznej, prasy no
wego typu, wykorzystał Lenin swoje wieloletnie doświadczenia 
z okresu nielegalnej walki politycznej. W sytuacji bowiem, gdy 
w przedrewolucyjnej Rosji nie istniały żadne legalne formy poli
tycznej działalności — legalne związki i stronnictwa, zgromadze
nie ludowe, publiczna agitacja wyborcza —- jedynie prasa pozosta
wała dostępnym środkiem masowego oddziaływania, kształtowania 
świadomości klasowej i organizowania ruchu robotniczego. Sprawę 
tę Lenin stawiał bardzo jasno, m. in. formułując słynne hasło „pis
mo — to nie tylko kolektywny propagandysta i kolektywny agita
tor, lecz również kolektywny organizator" n ) . 

W późniejszym okresie sposób rozumienia poszczególnych zadań 
prasy ulegnie znacznemu rozszerzeniu. Zadania propagandowe i agi-
tatorskie obejmą całą sferę życia ekonomicznego, a nie tylko spra
wy polityki i stosunków międzynarodowych. „Jest to — powie Le
nin wprost — zadanie przekształcenia prasy z organu informowania 
głównie o politycznych nowinach w poważny organ ekonomicznego 
wychowania mas. Trzeba będzie doprowadzić i doprowadzimy do 
tego, że prasa obsługująca masy radzieckie będzie poświęcała mniej 
miejsca sprawom politycznego składu kierownictwa politycznego 
czy też sprawom trzeciorzędnych posunięć politycznych, które skła
dają się na codzienną, stereotypową pracę wszystkich instytucji po
litycznych. Na pierwszym zaś miejscu prasa będzie musiała stawiać 
zagadnienia pracy w ich bezpośrednio praktycznym ujęciu" 1 8). 

Zadania propagandowe i agitatorskie w dziedzinie wychowania 
ekonomicznego pojmował Lenin wielorako. Na pierwszym miejscu 
stawiał zadanie wszechstronnego, rzetelnego, prawdziwego i pogłę
bionego informowania o aktualnych problemach gospodarczych. 
„W społeczeństwie kapitalistycznym — napisze — statystyka była 
przedmiotem, którym zajmowały sio wyłącznie «osoby urzędowe » lub 
wąscy specjaliści — my zaś powinniśmy nieść ją w masy, popula-
16) W. I. L e n i n: Dzieia, t. 27 s. 267. 
") J.w., t. 5 s. 19. 
18) J.w., t. 27 s. 204. 



ryzować, aby ludzie pracy stopniowo sami uczyli się rozumieć 
i orientować w tym, jak i ile trzeba pracować, jak i ile można od
poczywać, aby p o r ó w n y w a n i e r z e c z o w y c h w y n i k ó w 
gospodarki poszczególnych komun stało się przedmiotem powszech
nego zainteresowania i studiowania..." 1 9). 

Nie wystarczy jednak samo podawanie informacji gospodarczych, 
operowanie wyrwanymi „fakcikami", muszą one — dla rzeczywiste
go wychowawczego oddziaływania — być starannie zgrupowane, 
usystematyzowane, porównywane, słowem — trzeba dobierać zaw
sze taki materiał, który „pomaga dokonać analizy, wyjaśnić p r z y 
c z y n y niepowodzeń" 2 0). Dopiero tak przygotowane informacje 
mogą służyć do wyciągania słusznych wniosków, przydatnych w kie
rowaniu przemysłem, mogą stać się przydatne dla każdego świa
tłego obywatela. Wyrobienie umiejętności korzystania z danych eko
nomicznych uważał Lenin za ważne zadanie socjalistycznej peda
gogiki. Nie wahał się stwierdzić: „jeśli bowiem nie będziemy przy
zwyczajać coraz większej liczby mieszkańców do korzystania w bi
bliotekach z tego rodzaju sprawozdań — nie może nawet być mowy 
o jakimkolwiek — rzeczywistym przeobrażeniu półazjatyckiego kra
ju w kraj kulturalny i socjalistyczny" я ) . 

J ednakże ostatecznym celem działalności propagandowo-agitator-
skiej w zakresie ekonomiki jest mobilizacja mas dla realizacji 

celów ogólnospołecznych, budowy nowego społeczeństwa. „Kapita
lizm — pisał Lenin — zrobił z gazet przedsiębiorstwa kapitalistycz
ne, narzędzie wzbogacania bogaczy, narzędzie ich informowania i za
bawiania, narzędzie oszukiwania i ogłupiania mas pracujących. Zni
szczyliśmy narzędzie zbijania pieniędzy, narzędzie oszustwa. Z a-
c z ę l i ś m y robić z gazet narzędzie oświecenia mas, i uczenia ich, 
jak żyć i budować gospodarkę bez obszarników i bez kapitali
stów" 2Z). Toteż nowym zadaniem prasy socjalistycznej jest uczest
nictwo w ogólnospołecznym procesie wymiany najlepszych, przodu
jących doświadczeń produkcyjnych i organizatorskich. W tym celu 
„powinniśmy przekształcić i przekształcimy prasę z organu sensa
cji (...) w narzędzie (...) zaznajomienia mas z tym, jak należy orga
nizować prasę na nowy sposób" й ) . 

Z uwagi na niedostateczną jeszcze sieć kontroli gospodarczej, 
prasa została jednym z głównych środków wiodących do podniesienia 
samodyscypliny ludzi pracy, polepszenia gospodarności społecznej. 
„Naszym głównym środkiem — pisał w tym kontekście Lenin — 
powinna być prasa ujawniająca niedociągnięcia życia gospodarcze
go, każdej komuny pracy, bezlitośnie piętnująca te niedociągnię
cia, otwarcie ujawniająca wszelkie bolączki naszego życia gospo
darczego i apelująca w ten sposób do opinii publicznej mas pra
cujących w celu wyleczenia tych bolączek" 2 4). 
19) J.w., t. 27 s. 267. 
2°) J.w., t. 33 s. 19. 
21) J.w., t. 33 s. 347. 
22) J.w., t. 32 s. 125. 
23) J.w., t. 27 s. 207. 
M) J.w., t. 27 s. 205. 
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Narzędziem kontroli gospodarczej jest imienna krytyka prasowa, 
zarówno osób, jak i instytucji. „Gdzie jest czarna tablica pozosta
jących w tyle fabryk, które po nacjonalizacji pozostały nadal wzorem 
rozprzężenia, rozkładu, niechlujstwa, chuligaństwa, pasożytnictwa? 
Nie ma takiej tablicy. A fabryki takie są" 2 5). Analogicznie żądał Lenin 
ostrej krytyki złej pracy poszczególnych osób. „Czyż mało jest takich 
niegodziwców, chociażby wśród zecerów drukarni radzieckich, wśród 
sormowskich i putiłowskich robotników itp. Ilu z nich wyłowiliśmy, 
ilu zdemaskowaliśmy, ilu postawili pod pręgierzem?" 2 6). Krytyka 
nie może oszczędzać niczego i nikogo. „Czy piętnujemy na każdym 
kroku tchórzliwych dowódców i gamoni ów? Czy w obliczu całej Ro
sji postawiliśmy pod pręgierzem nic niewarte pułki? Czy «wylowili-
śmy» dostateczną ilość złych przykładów — ludzi, których należałoby 
z trzaskiem usunąć z armii za nieudolność?" эт). 

Niezbędnym elementem prawdziwej kontroli gospodarczej jest sy
stematyczne sprawdzanie rzetelności uzyskiwanych wyników ekono
micznych. I tutaj prasa została obciążona poważnymi zadaniami. 
„Więcej ekonomiki — pisał Lenin. Ale ekonomiki nie w sensie «ogól-
nych rozważań», naukowych przeglądów, inteligenckich planów itp. 
gadaniny — która jest niestety właśnie gadaniną. Nie, ekonomika 
jest nam potrzebna w sensie zbierania, starannego sprawdzania i ba
dania faktów rzeczywistego budownictwa nowego życia. Czy wielkie 
fabryki, komuny rolne, komitety biedoty, terenowe sownarchozy 
osiągnęły r z e c z y w i ś c i e sukcesy w dziedzinie budownictwa no
wej ekonomiki? Jakie mianowicie są to sukcesy? Czy zostały one 
udowodnione? Czy mamy tu do czynienia z bajeczkami, z chełpliwo
ścią; inteligenckimi obiecankami («sprawa jest na dobrej drodze», 
«sporzadzono plan», «uruchamiamy siły», «obecnie zareczamy», «po-
prawa jest niewatpliwa» itp. szarlatańskie frazesy), w których two
rzeniu «ту» jesteśmy takimi mistrzami?" w ) . 

Konkluzja: „Więcej uwagi poświęcać temu, jak masy robotnicze 
i chłopskie budują w p r a k t y c e rzeczy nowe . Więcej, k o n 
t r o l o w a n i a tego, w jakim stopniu k o m u n i s t y c z n e jest to 
nowe"29). 
WJ leninowskiej koncepcji funkcję kontrolno-krytyczną prasy miała 
* • uzupełniać funkcja konstruktywno-organizatorska. Chodziło bo

wiem o podstawowe dla młodego państwa radzieckiego pytanie: 
„Dzięki czemu osiągnięto sukcesy? W jaki sposób uczynić je bar
dziej masowymi?" 3 0). Toteż żądał Lenin, aby „analizować te przy
padki, gdy gdzieś się komuś i z jakichś powodów (dzięki jakim me
todom) udaje wśród bezmiaru nędzy i ruiny osiągnąć pewną, choć 
może i niewielką poprawę..." 3 1). W owym czasie był to jeden z nie
licznych możliwych do wykorzystania środków podnoszenia wydaj-
25) J.w., t. 28 s. 90. 
2e) J.w., t. 28 s. 91. 
") J.w., t. 28 s. 91. 
28) J.w., t. 28 s. 90. 
29) J.w., t. 28 s. 91. 
î 0) J.w., t. 28 s. 90. 
8 ł) J.w., t. 36 s. 607. 



ności pracy, wydobywania się z wieloletniego zacofania społecznego 
i gospodarczego. Brakowało przecież i placówek oświatowych i roz
winiętej sieci szkolenia zakładowego, nie było jeszcze dostatecznej 
liczby placówek naukowo-badawczych, ośrodków badawczo-rozwojo
wych itp. Prasa musiała zastąpić to wszystko — i szkołę, i kursy 
zawodowe, i placówki badawcze z dziedziny nauk społecznych. 

Charakterystycznym rysem leninowskiej koncepcji propagandy 
przodujących doświadczeń produkcyjnych i organizatorskich było 
jej dwojakie „ukonkretnienie". Z jednej strony, akcentowała koniecz
ność analizowania konkretnych, „żywych, z życia wziętych, przez 
życie sprawdzonych faktów budownictwa komunistycznego", z dru
giej strony ukazywania ludzi, którzy te nowe formy pracy wprowa
dzili w życie („popularyzować i reklamować z całych sił, każdego 
choć troszkę wyróżniającego się działacza stawiać za wzór"). 

Leninowska koncepcja prasy socjalistycznej oznaczała ogromne 
podniesienie roli dziennikarstwa. Zostało ono włączone — jako ce
niony partner — w proces współrządzenia krajem, stając się organem 
„kierownictwa gospodarczego". Było to oczywiście możliwe pod tro
jakim warunkiem: zmiany modelu tematycznego, nowego określenia 
relacji prasy wobec zorganizowanego ruchu robotniczego i władzy 
państwowej, wreszcie — wspomagania oddziaływania prasowego od
powiednim przekształcaniem obiektywnych warunków materialnych 
i organizacyjnych życia społecznego. Skoro już przedstawiliśmy mo
del tematyczny i najważniejsze zadania prasy socjalistycznej, pozo
stanie poświęcić nieco uwagi dwom pozostałym warunkom. 

Dla Lenina prasa nigdy nie była samodzielnym, autonomicznym 
elementem życia politycznego czy społecznego. Zawsze jej zadania 
i model tematyczny odnosił do zorganizowanych sił politycznych, 
tzn. do partii politycznych. I charakter partii, aktualne wymogi jej 
działalności określa charakter i treści prasy. „Prasa — powie — 
jest ośrodkiem i podstawą politycznego organizowania się" 3 2). Jed
nakże partia komunistyczna jest partią nowego typu, toteż i jej pra
sa posiada cechy własne, odróżniające ją od innych typów. Zgodnie 
z zasadą kierowniczej roli partii komunistycznej w społeczeństwie 
socjalistycznym prasa partyjna jest organem partii, tzn. z jednej 
strony wyraża jej stanowisko, z drugiej — czerpie swój autorytet 
z autorytetu partii. Właśnie dlatego może występować jako skuteczne 
narzędzie kontroli społecznej, że nie tylko oddaje „pod sąd ogółu" 
negatywne przejawy działalności indywidualnej i instytucjonalnej, 
lecz również — czasem przede wszystkim — występuje jako organ 
instancji partyjnej. 

Toteż prasa — organ partii — musi być w swym działaniu wspo
magana przez wszystkie szczeble instancji partyjnych i władzy te
renowej („nadużycia tępić przez CKK, poprzez prasę partyjną, po
przez Prawdę"33). Jednocześnie — i to jest już trzeci warunek 
efektywnego działania prasy jako organu kierownictwa gospodar
czego — działaniom prasowym muszą towarzyszyć odpowiednie 
przekształcenia warunków życia społecznego. Poniższy wyjątek naj-
32) J.w., t. 32 s. 536. 
33) J.w., t. 32 s. 539. 



lepiej scharakteryzuje istotę problemu: „Siła przykładu — pisał 
Lenin — która nie mogła się przejawić w społeczeństwie kapitali
stycznym, nabierze ogromnego znaczenia w społeczeństwie, które 
zniosło prywatną własność ziemi i fabryk — nie tylko dlatego, że 
tu, być może, będzie się szło za dobrym przykładem, ale również 
dlatego, że przykładowi lepszej organizacji produkcji będzie towa
rzyszyło niezawodnie ułatwienie pracy i wzrost sumy spożycia dla 
tych, którzy tę lepszą organizację urzeczywistniają>'3 4). 

Nie wystarczy zatem — w przekonaniu Lenina — nawet najlepiej 
zorganizowane upowszechnianie pozytywnych przykładów, jeśli nie 
będzie się ono łączyć z odpowiednim wynagradzaniem tych, którzy 
te lepsze formy pracy wymyślili oraz tych, którzy wprowadzą je 
szeroko w życie. 

Dochodzimy tutaj do jądra problemu. Lenin był doskonale świa
dom, że sama przebudowa świadomości społecznej bez równoległej 
przebudowy bazy ekonomicznej społeczeństwa jest niemożliwa. Był 
również świadom, że w toku upowszechniania przodujących doświad
czeń, lansowania pozytywnych wzorów osobowych, musi się brać pod 
uwagę odpowiednie przekształcenie warunków pracy i życia dla tych, 
którzy społecznie się wyróżnili. Dopiero wówczas — przekazując od
powiednie treści, wspomagana przez organizacje partyjne wszystkich 
szczebli, przez odpowiednie posunięcia organizacyjne — prasa może 
w pełni wykorzystać swoje możliwości oddziaływania społecznego, 
stać się rzeczywiście efektywnym czynnikiem przyspieszania rozwoju 
społecznego. 

Praktyka prasowa 

aszkicowawszy zasady leninowskiej koncepcji prasy pozostaje za-
•*• ^ stanowić się, w jakim stopniu są one u nas, obecnie, wprowa
dzane w życie, w jakiej zatem mierze prasa przyczynia się do przy
spieszania rozwoju społeczno-gospodarczego naszego kraju. 

W toku ostatniego trzydziestolecia nasza prasa przechodziła nie
jednokrotnie burzliwe przeobrażenia, nie uchroniła się też od okre
sowego wpadania w pewne skrajności: od hurra-optymizmu aż do 
skrajnego pesymizmu. Nie te sprawy jednak, ani rodzajowo im po
dobne, okazują się w ostatecznym rozrachunku najbardziej ważące. 
Najistotniejsze wydaje się radykalne przeobrażenie oblicza naszej 
prasy, nadanie jej cech właściwych leninowskiemu modelowi prasy 
partyjnej — to właśnie pozostaje trwałym rysem wyróżniającym 
nasze środki masowe. 

Oznacza to, że prasa, radio i telewizja zostały wciągnięte w proces 
budownictwa socjalistycznego, pełniąc swą rolę kolektywnego agita
tora, propagandysty i organizatora. Bronisław Gołębiowski przedsta
wił w swoim czasie interesującą tezę, że „nasza prasa, radio, telewi
zja spełniały w 25-leciu dobrze leninowską funkcję agitatora i orga
nizatora, wykazując ciągłe niedomagania w realizowaniu funkcji do-

34) J.w., t. 27 s. 207—208. 



brego — takiego o jakiego chodziło Leninowi — propagandysty" 3 5). 
Sądzę, że wiele racji kryje się w tej tezie, aczkolwiek — patrząc 
z perspektywy trzydziestolecia — staje się jasne, jak silnie w świa
domości Polaków zostały utrwalone podstawowe zasady i wartości 
socjalizmu, co przecież jest miernikiem właściwego spełniania funkcji 
propagandowej. 

W ostatnich kilku latach mamy do czynienia z wyraźnym zwro
tem ku lepszemu dostosowaniu treści środków masowych do aktual
nych i przyszłych wymogów życia społeczno-gospodarczego kraju, 
tzn. pełniejszego i twórczego włączenia ich w proces przyspieszania 
tego rozwoju. Obserwujemy przeto większe nasycenie łamów prasy, 
audycji radiowych i telewizyjnych problematyką doniosłą dla kształ
towania nowych form życia zbiorowego. Rzecz przy tym niezmiernie 
ważna, że problematyka bieżąca — chociaż i ta niepomiernie w swym 
zakresie rozszerzona — została połączona z wizją Polski przyszłej, 
końca naszego stulecia, zyskując w ten sposób „głębię widzenia" 
i moc emocjonalną niezbędną dla powodzenia aktualnych poczynań. 
Wystarczy obecnie sięgnąć do każdego dziennika, tygodnika społecz
no-politycznego, a nawet magazynu ilustrowanego, by przekonać 
się, jak wiele miejsca — stosownie do swoistości każdego z nich — 
zajmują materiały poruszające szeroko rozumiane sprawy gospo
darcze. 

Wyraźnemu rozszerzeniu uległ zakres i sposób prezentowania tej 
problematyki, szczególnie na łamach prasy. Sprawy gospodarcze 
ujmowane są w ramach całokształtu zjawisk społecznych, zyskując 
należny im wymiar zjawisk społeczno-gospodarczy ch. Częściej niż 
dawniej nadaje się im również wymiar ludzki — rozpatrując w po
wiązaniu z potrzebami człowieka, jego sytuacją w pracy i poza pra
cą. Nie ukrywa się także bolączek życia społecznego, jednak częściej 
niż dawniej przeciwstawia się im wzory pozytywne —• nowych lep
szych rozwiązań. Obok upowszechniania najlepszych doświadczeń, 
częściej także popularyzuje się konkretne zespoły ludzkie i wyróż
niających się pracowników. Tu właśnie widać wyraźny zwrot ku 
leninowskim wskazaniom, tym bardziej, że coraz częściej działaniom 
propagandy prasowej towarzyszy odpowiednie przekształcenie wa
runków pracy i wynagrodzenia dla ludzi stawianych jako wzór. 

Aby jednak ukonkretnić analizę aktualnej praktyki prasowej, wy
kroczyć poza doświadczenia przeciętnego czytelnika prasy, odwołam 
się do przykładu jednej gazety — organu КС PZPR — Trybuny 
Ludu. Powszechnie wiadomo, jak radykalne przeszła ona przeobra
żenia w swym układzie redakcyjnym i zawartości treściowej, jak 
wielki podjęto wysiłek, by lepiej ją zespolić z wymogami sprawnego 
zarządzania krajem, a także, by dotrzeć do większej liczby czytel
ników, nawiązać z nimi masowy kontakt. 
p roblematyka społeczno-gospodarcza zajmuje w Trybunie Ludu 
* poczesne, eksponowane miejsce. Wypełnia w dużej części specjal
ne kolumny „Problemy kraju" oraz „Wiadomości krajowe", zajmuje 
85) B. G o ł ę b i o w s k i : Rozważania o realizacji leninowskiej koncepcji pra« 
sy. Zeszyty Prasoznawcze 1970, nr 3 s. 11. 



sporo miejsca na pierwszej stronie pisma, często jej właśnie po
święcony jest komentarz wstępny. Trudno byłoby drobiazgowo ją 
tutaj omawiać, zważywszy liczbę publikacji, zakres tematyczny, róż
norodność form dziennikarskich itp. Wybierzmy przeto tylko dwa 
zagadnienia szczegółowe: gospodarkę materiałową i dyscyplinę pracy. 
Począwszy od VI Zjazdu PZPR rozpoczęta została systematyczna 
i konsekwentna kampania organizacyjna i propagandowa zmierza
jąca do optymalnego wykorzystania czynnika ludzkiego oraz racjo
nalnej gospodarki materiałami i surowcami. Oba te problemy nie
jednokrotnie w okresie późniejszym znajdowały s i ę w centrum uwagi 
władz partyjnych i państwowych. Zobaczmy zatem, jakie odzwier
ciedlenie znalazły one na łamach Trybuny Ludu 3G). 

Przeciętnie w jednym numerze pisma można było znaleźć 1—2 pu
blikacji na temat gospodarki materiałowej, na ogół dotyczących 
spraw krajowych. Wśród tych materiałów najczęściej pojawiały się 
informacje — blisko 2/з ogółu publikacji. Przynosiły one wiado
mości o podejmowanych inicjatywach, możliwościach wykorzystania 
rezerw, naradach, uczestnictwie w konkursach itp. Propagandowo-
-wychowawcze walory tych publikacji były zróżnicowane. Najwię
cej oczywiście uwag krytycznych wypowiedzieć by należało pod 
adresem sporej części informacji bieżących ułożonych wedle schema
tu: „Nawiązując do obrad VIII Plenum uczestnicy obrad wskazy
wali na znaczenie..." itd. Trudno tutaj mówić o realizacji leninow
skiego postulatu informowania usystematyzowanego, pozwalającego 
wykryć przyczyny zjawisk, wyrobić sobie własny pogląd. 

Cenniejsze, choć też w wielu przypadkach schematyczne, były in
formacje o „Konkursie Dobrej Roboty", czy też o „Ogólnopolskim 
Konkursie Usprawniania Gospodarki Materiałowej". Stwarzały one 
dla aktywu z całej Polski okazję śledzenia ruchu konkursowego, roz
patrzenia form włączenia się do niego itp. 

Wreszcie trzeci — najcenniejszy chyba typ informacji — przyno
siły listy czytelników. Wskazywali oni na możliwości wykorzystania 
odpadów, oszczędność surowców, przypadki marnotrawstwa. Nie 
chodzi tu o wagę ekonomiczną problemu, choć i ta nie jest margine
sowa, lecz o ich aspekt wychowawczy — nauczenie pracowników 
troski o wspólne mienie, a przy okazji wprowadzenie elementu od
dolnej kontroli społecznej. 

Trudno tę pozytywną opinię odnieść do innego typu informacji— 
relacji korespondentów terenowych, ujmowanych w tzw. zwiadach 
reporterskich (np. „Jak wypadła pierwsza dekada?"). Zbyt często 
operują one szablonem dziennikarskim, podając informacje o bar
dzo wąskim, specjalistycznym charakterze. 

Znacznie ważniejsza rola w procesie edukacji ekonomicznej przy
pada materiałom publicystycznym. I tych znalazło się w Trybunie 
Ludu sporo, przeciętnie w co drugim numerze można znaleźć mate
riały na ten właśnie temat. Najczęściej poruszano w nich ogólną pro
blematykę gospodarki materiałowej kraju (przeciętnie co trzeci arty-

36) Analiza ta opiera się m. in. na opracowaniu J. S o b c z a k a : Rola prasy 
w kształtowaniu socjalistycznej gospodarności społeczeństwa polskiego, wy
konanym w 1973 roku w Ośrodku Badań Prasoznawczych. 
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kuł), przedstawiano doświadczenia w zakresie oszczędności materia
łów i surowców (co szósty), przedstawiano zasady analizy warto
ści itp. Pisano również o nowych materiałach, o zapasach materia
łowych, poszukiwaniu nowych surowców. Niemal każdy z proble
mów szczegółowych znajdował swoje odzierciedlenie w publikacjach 
Trybuny Ludu. 

Redakcja chętnie łączyła materiały dziennikarskie w różne cykle. 
„Oszczędniej = więcej i nowocześniej", „Materiały, surowce, nowo
czesność", „Surowce, materiały, postęp" — oto przykłady niektórych 
z nich. 

O problemach gospodarki materiałowej pisano głównie w odnie
sieniu do zakładów przemysłowych i całego przemysłu. Nieco rza
dziej w odniesieniu do budownictwa i przemysłu materiałów budo
wlanych. Zbyt mało i rzadko pisze się natomiast o działalności orga
nów planujących i zarządzających. 

Zwraca także uwagę duza konkretność wypowiedzi — niemal po
łowa publikacji podawała konkretne fakty, choć jednocześnie zbyt 
rzadko sięgano do analizy sytuacji w konkretnych przypadkach (np. 
w zakładzie przemysłowym, na budowie, w urzędzie itp.). Chętnie 
podawano tutaj wzory pozytywne — przynajmniej co trzeci arty
kuł — lub w kontekście przykładów negatywnych przedstawiano 
rozwiązania pożądane. Nie unikano jednak i ostrej, konkretnej kry
tyki — przynajmniej co piąty artykuł miał taki właśnie charakter. 

Z bliżoną charakterystykę wypadnie przedstawić również w wy
padku drugiego wybranego tu problemu, mianowicie problema

tyki dyscypliny pracy. Także te sprawy porusza Trybuna Ludu czę
sto, niemal tak samo często jak sprawy gospodarki materiałowej. 
Z tym tylko, że znacznie mniej zamieszcza materiałów czysto infor
macyjnych, znacznie więcej — publicystyki. Większe jest także zróż
nicowanie form dziennikarskich; poza notatką i artykułem publicy
stycznym pojawiają się na ten temat felietony, reportaże, wywiady 
i dyskusje. 

Wypowiedzi informacyjne — np. zgrupowane w informacyjno-in
terwencyjnym cyklu „Czas do odzyskania" — dotyczą możliwości 
właściwego wykorzystania czasu pracy, organizacji pracy biur i urzę
dów. W innych materiałach porusza się sprawy istniejących jeszcze 
rezerw w racjonalnym wykorzystaniu czasu pracy, przykłady wła
ściwej organizacji, sprawy absencji i fluktuacji. 

Jednakże gros materiałów z tej tematyki przypada na wypowiedzi 
publicystyczne. I tu wyróżnia się kilka ciekawych artykułów wstęp
nych („Kultura pracy", „Dyscyplina i obowiązek") oraz dyskusja 
„Kto jest bohaterem pracy socjalistycznej" — cykl wypowiedzi przed
stawicieli różnych zakładów pracy z całego kraju. 

Z innych cykli publicystycznych, bezpośrednio tyczących spraw 
dyscypliny pracy, należy wymienić: „Mówi mistrz", „Cenieni, lu
biani, szanowani", „Wzory wychowawcze", „Na tropie dobrej robo
ty", „Mówią robotnicy — aktywiści partyjni". Najczęściej porusza 
się w nich formy kształtowania klimatu dobrej pracy, właściwej so
cjalistycznej postawy wobec pracy, wykorzystania nominalnego cza-



su pracy. Sporo miejsca zajmują w Trybunie Ludu sylwetki ludzi 
najlepszych — wzorowych robotników, mistrzów, kierowników, rza
dziej — urzędników czy pracowników usług. Pisze się także o przy
czynach i rodzajach absencji, o sposobach jej zmniejszania. 

Charakterystyczne także, iż w publikacjach z zakresu dyscypliny 
pracy częściej niż w innych publikacjach społeczno-gospodarczych 
wykracza się poza problematykę przemysłu i zakładów przemysło
wych. Sięgano po przykłady z różnych dziedzin życia, choć oczywi
ście i tu przemysł zajmuje wyróżnioną pozycję. Również częściej 
używano przykładów konkretnych, jednostkowych zachowań ludz
kich, tak iż jest ta publicystyka bardziej dynamiczna, o większym 
„współczynniku humanistycznym". Częściej podaje się przykłady 
pozytywne, ludzi twórczej pracy, ale jednocześnie częściej piętnuje 
się postawy naganne, szkodliwe społecznie. 

Oceniając ogólnie problematykę gospodarki materiałowej i dy
scypliny pracy, jaką prezentowała Trybuna Ludu, można bez wa
hania stwierdzić, że w ślad za uchwałami partyjnymi, za określony
mi pociągnięciami organizacyjnymi, nastąpiła wyraźna intensyfikacja 
oddziaływania prasowego w tym zakresie. Trybuna Ludu nie była 
tu wyjątkiem, z mniejszymi lub większymi poprawkami to, co wyżej 
powiedziane, można odnieść do innych partyjnych dzienników, ty
godników, częściowo i magazynów ilustrowanych. 

W tym więc przypadku — a był to przecież tylko jeden z wielu 
możliwych do analizy — prasa występuje jako jeden z istotnych 
czynników przyspieszania rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, 
czynnik oddziałujący zarówno na świadomość społeczną, jak i — 
korzystając z autorytetu partii — na działanie różnych instytucji 
państwowych (w formie akcji społeczno-organizatorskich, kontroli 
prasowej itp.). Czy jednak oznacza to, że możliwości prasowego dzia
łania zostały wyczerpane w pełni, czy zgodności treści z aktualny
mi wymogami rozwoju społecznego towarzyszyło wydatne rozszerze
nie ich faktycznego wpływu? 

Na to pytanie odpowiedzieć w zwięzłej formie jest niezwykle trud
no. Chodzi tu bowiem i o analizę formy wypowiedzi, jej atrakcyj
ności dla różnych kategorii czytelników, zainteresowania odbiorców 
poruszaną problematyką, wreszcie — najważniejsze — możliwości 
jej oddziaływania na zachowania czytelników. Trzeba zatem ocenić 
i dziennikarską wartość materiałów i możliwości ich realnego wpły
wu na rzeczywistość społeczną. Wymaga to bardzo drobiazgowej 
analizy, popartej socjologicznymi badaniami terenowymi. Toteż 
w tym miejscu ograniczmy się tylko do naszkicowania problemu. 

Tednym z najistotniejszych czynników określających potencjalne 
" możliwości wpływu materiałów dziennikarskich jest język publi
kacji. Troska o zrozumiały, a zarazem i piękny język winna być 
głównym celem w trakcie ostatecznej redakcji tekstu. „Dziennikarze 
nie tworzą faktów, lecz zdania, które się składają na teksty prasowe. 
Zdania potrafią robić prawie wszyscy ludzie, ale dziennikarz musi 
być specjalistą w tej dziedzinie" 3 7). 

!) W. P i s a r e k : Retoryka dziennikarska. Wyd. II, Kraków 1975, s. 9. 



Tymczasem powszechnie obserwujemy rażące zaniedbania w tym 
zakresie. Już sam poziom trudności języka dziennikarskiego okazuje 
się wiele mówiący. Niemal połowa tekstów z zakresu gospodarki ma
teriałowej zamieszczanych w Trybunie Ludu to teksty trudne i bar
dzo trudne (pod względem składni, słownictwa, trudności czytania), 
co znaczy, że praktycznie są one zrozumiałe tylko dla osób z wy
kształceniem wyższym. Z kolei, zaledwie co dziesiąty tekst opero
wał językiem łatwo zrozumiałym, dostępnym także dla osób z wy
kształceniem podstawowym i zasadniczym. Materiały o dyscyplinie 
pracy były pisane przeciętnie językiem nieco łatwiejszym, lecz i tu 
teksty trudne i bardzo trudne stanowiły 1/ъ ogółu, a teksty łatwe 
i bardzo łatwe — również 1/з. Potencjalny krąg odbiorców jest więc 
tu większy niż w wypadku publikacji o gospodarce materiałowej, 
lecz i tak zrozumiałość języka pozostawia wiele do życzenia. 

Osobna sprawa, jeszcze trudniejsza do ilościowego zbadania, to 
schematyczna konstrukcja wielu notatek prasowych, stereotypowe 
operowanie wielką ilością cyfr, posługiwanie się zużytymi banałami 
i skrótami myślowymi. Niejednokrotnie taka forma przekreśla zna
czenie najciekawszych nieraz informacji. 

Analizę tego rodzaju należałoby kontynuować, przechodząc od 
formy dziennikarskiej do reakcji czytelników. Szczupłość miejsca 
zmusza do rezygnacji z tego zamiaru, skłaniając do przedstawienia 
generalnych wniosków końcowych. 

Na podstawie szczegółowej analizy zawartości naszych gazet — 
podobnie zresztą, jak i programów radia i telewizji — możemy 
stwierdzić powszechne starania podejmowania tematów aktualnych, 
ważnych społecznie, mogących przyczynić się do przyspieszania pro
cesu budownictwa socjalistycznego. Ich oddziaływanie ogranicza 
niekiedy forma wypowiedzi, zarówno gdy chodzi o język publika
cji, jak o ich konstrukcję. 

Niezależnie jednak od takich czy innych uwag krytycznych, ge
neralnie możemy powiedzieć, że nasze masowe środki informacji 
i propagandy w różnorodny sposób — w ciągu całego 30-lecia — po
magały w awansie całej klasy robotniczej, pomagały w przekształca
niu Polski w kraj rozwiniętej techniki, zasobny, kulturalny. Wy
rażając aspiracje wszystkich postępowych klas i warstw społecznych, 
wspomagały jednocześnie poczynania działaczy partyjnych i gospo
darczych, aktywizując szerokie kręgi społeczeństwa, umacniając 
w ten sposób socjalistyczne zasady ustrojowe. Równocześnie prakty
ka działania partyjnego niejako toruje drogę dla dalszego zwiększa
nia skuteczności oddziaływania prasy, radia i telewizji, tak prze
kształcając materialne i organizacyjne warunki życia zbiorowego, by 
'nie pojawiała się rozbieżność słów i czynów, planów i dokonań. 
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TADEUSZ BORKOWSKI 

REAKCJE ŚRODOWISKA SPOŁECZNEGO 
NA ARTYKUŁY 

O LUDZIACH DOBREJ ROBOTY 

Artykuły o ludziach dobrej roboty — bohaterach pracy 
socjalistycznej — stosunkowo niedawno zaczęły się upo
wszechniać w naszych dziennikach, zwłaszcza partyjnych. 
Jak każda nowa forma, tak i ta nasuwa wiele pytań, 
kontrowersji, wątpliwości; co sądzą o tych portretach 
sami bohaterowie? koledzy z pracy? sąsiedzi wyróżnio
nych? Jak oceniają pracę portretującego dziennikarza? 
Te problemy zostały po raz pierwszy podjęte przez so
cjologów Ośrodka Badań Prasoznawczych. 
Wyniki mogą zainteresować nie tylko redaktorów naszej 
prasy i publicystów, ale wręcz powinny się stać tematem 
warsztatowej dyskusji całych zespołów redakcyjnych, klu
bów twórczych SDP, wreszcie studentów dziennikarstwa. 
O swoisty „pierwszy głos w dyskusji" poprosiliśmy red. 
K. Banachowską z GAZETY KRAKOWSKIEJ po zapo
znaniu jej z wypowiedziami badanych. 

I 

I. Cel i problematyka oraz zakres badań 

Celem badań przeprowadzonych w połowie 1974 roku było usta
lenie skuteczności i kierunku oddziaływania wychowawczego arty
kułów poświęconych ludziom „dobitej roboty". Problem ten rozpa
trywano w dwóch aspektach: reakcji osoby wyróżnionej w arty
kule i reakcji jej środowiska społecznego. W naszych badaniach 
ograniczyliśmy się jedynie do wąskiego wycinka środowiska spo
łecznego wyróżnionych osób. Chcieliśmy poznać opinie kolegów 
z pracy oraz sąsiadów danej jednostki o artykule pochwalającym 
Je3 wysiłek i osiągnięcia. Następnie, znając reakcje tych środowisk 
pragnęliśmy ustalić kierunek oddziaływania wy chowa wczego oraz 
prawdopodobnych przyszłych zachowań jednostki, sposób przyjmo
wania takich artykułów przez grupę, jej przywódców formalnych 



i nieformalnych, a także zmiany pozycji formalnej i nieformalnej 
jednostki w grupie w wyniku wyróżnienia w artykule. 

Przy opracowywaniu ostatecznych wniosków płynących z badań 
oparliśmy się na następujących założeniach: 
1. Pozytywna reakcja środowiska społecznego w pracy i w domu, 

w którym jednostka mieszka, wyrażona tak, że wyróżniony zda
je sobie sprawę z formułowanych opinii, wpływa pobudzająco 
na wyróżnioną jednostkę, zachęcając ją do jeszcze większej 
aktywności. 

2. Negatywne opinie wyrażające się w złośliwych wypowiedziach, 
drwinach, sformułowaniach orzekających o tym, że wyróżnie
nie było niezasłużone, represje przełożonych w stosunku do wy
różnionej jednostki zniechęcają ją do aktywności. 

3. Brak zarówno pozytywnych jak i negatywnych opinii nie okre
śla kierunku przyszłych działań jednostki. Zarówno aktywność 
jak i jej brak są w jednakowym stopniu prawdopodobne. 

Dla uzyskania pełnego obrazu reakcji jednostki i jej środowiska 
na artykuł prasowy postaraliśmy się uzyskać opinię o tym zdarze
niu od samego zainteresowanego. Ustaliliśmy, jaka — zdaniem boha
tera artykułu — była reakcja środowiska, jak ocenia on artykuł, 
a także czy artykuł wpłynął na niego mobilizująco, czy też demo-
bilizująco. 

Reasumując można stwierdzić, że głównym celem pracy było 
ustalenie, czy artykuły przedstawiające ludzi „dobrej roboty" wy
wołują pozytywną reakcję jednostki i jej środowiska społecznego. 

Badania przeprowadzono w 3 zakładach przemysłowych dużego 
miasta wojewódzkiego. Ich przebieg był następujący: W miejscowej 
gazecie ukazywTał się artykuł, o jednym z pracowników zakładu jako 
o człowieku „dobrej roboty", a następnie po tygodniu lub dwóch 
rozpoczynano przeprowadzanie wywiadów z kolegami z pracy, z są
siadami bohatera artykułu oraz z wyróżnionym pracownikiem. 

Wywiady przeprowadzili płatni ankieterzy oraz autor niniejszego 
opracowania. 

II. Wyniki badań 

Dane z badań wyraźnie wskazują, że ukazanie się artykułu o pra
cowniku „dobrej roboty" wywołuje w jego środowisku sytuację 
społeczną typową dla eksperymentu: w ustabilizowaną sieć więzi 
międzyludzkich opartych bądź to na przyjaźni, bądź na rywalizacji 
czy antypatii, czasami obojętności wkraczał całkowicie nowy czyn
nik. Jak się okazało, w każdym z badanych zakładów był to czyn
nik nieoczekiwany. 

Na podstawie badań można postawić hipotezę, iż reakcja po za
działaniu bodźca przechodzi przez trzy stadia. W pierwszym okre
sie wyzwalają się reakcje emocjonalne, często nieobiektywne i nie
przychylne dla wyróżnionego. W tym okresie współpracownicy wy
różnionego stawiają mu wyższe niż zwykle wymagania, toteż wynik 
tych porównań bywa niekorzystny dla ocenianego. W drugim sta-



dium część pracowników stara się bardziej obiektywnie ocenić swo
jego kolegę. Następuje zmiana poglądów pracowników. Zmiana ta 
zachodzi w obie strony, a więc z negatywnej dla wyróżnionego na 
pozytywną (częściej) i w odwrotnym kierunku (rzadziej). Trzecie 
stadium charakteryzuje się stabilizacją poglądów, wygaszaniem emo
cji i dyskusji na temat wydarzenia. 

Pierwsze stadium, najbardziej burzliwe, może trwać nie więcej 
niż kilka (2—3) tygodni. Następne stadium jest nieco dłuższe. Wy
ciszenie dyskusji oraz wyeliminowanie emocji zależy od siły bodź
ca oraz od stopnia różnicy w ocenie wyróżnionego pracownika przez 
kierownictwo zakładu i przez załogę. Celowo unikałem sprowadza
nia wyróżnionych powyżej stadiów jedynie do oddziaływania arty
kułu o ludziach „dobrej roboty". Zachodzi bowiem duże prawdo
podobieństwo, że wyróżnione stadia są aktualne również dla innych 
rodzajów wyróżnień (premii, nagród, odznaczeń). 

Zanim przejdę do opisu wyników badań, chciałbym przedstawić 
czynniki zakłócające „czystość eksperymentu". W jednym wypadku 
artykuł o człowieku „dobrej roboty" ukazał się nazajutrz po kry
tycznej notatce o jego przedsiębiorstwie, zamieszczonej w innej ga
zecie. Zarówno koledzy wyróżnionego jak i sam bohater artykułu 
łączyli oba fakty, komentując je w rozmaity sposób. Taka zbieżność 
artykułów o przeciwstawnej ocenie, dotyczących tego samego zakła
du, jest szczególnie niekorzystna, ponieważ osłabia oddziaływanie 
każdego z nich. 

Innym czynnikiem zakłócającym analizę porównawczą poszcze
gólnych sytuacji eksperymentalnych była niejednakowa wartość na
pisanych artykułów. Znalazło to odbicie w ocenach respondentów. 
Tabela 1: Ocena artykułu przez respondentów 

Zakład 
" pracy 

Ocena 
artykułu ^ — 

Zi Za z3 

Artykuł słuszny i obiektywny 66% 62% 40% 

Artykuł przejaskrawiony 6% 30% 40% 

Z tabeli wynika, że w dwóch zakładach pracy znaczna liczba pra
cowników krytycznie oceniła wartość i jakość materiału. Sformuło
wano wiele wniosków i opinii, które chciałbym zacytować: 

„Może dziennikarka niektóre zdania źle sformułowała. Np. on 
mówił, że pomaga młodzieży, a ona napisała, że jest inny niż 
inni. Więc wyszło, że się chwali i inni patrzyli bokiem". Albo 
napisała, że „żona nie pozwoli mu piąć się wyżej , a wiara od 
razu się z niego nabijała, że jest pantoflarz". 

„Lepiej byłoby do spraw rodzinnych nie nawiązywać, raczej 
tylko o pracy w zakładzie (...). Trzeba by najpierw z innymi po
rozmawiać, a nie tak od razu do jednego nie wiadomo na jakiej 
zasadzie iść, no bo przecież nie przyzna się do swoich złych 
stron". 



„Artykuł jest słuszny i obiektywny tylko niefachowo napisa
ny. Dziennikarz nie znał dokładnie sytuacji, np. że samochody 
i ich części mieszczą się w małym pomieszczeniu. Tam nie ma 
części. Tam są narzędzia i oprzyrządowania, a części są w ma
gazynach, a X jest kierownikiem narzędziowni". 

„Artykuł nie jest napisany obiektywnie. To jest przynajmniej 
w 3/4 nieprawda. To powoduje, że nie wierzą w to, co się pisze. 
X powiedział, że czasem się napije. To jest nieprawda, przecież 
on pije często". 

„Artykuł sam w sobie nie jest zły, tylko sprawy w nim poru
szone nie zawsze są prawdziwe. Ale to wina tego, który udzielał 
wywiadu". 

„Ludzie jednak wyśmiewają się z tego, gdy w prasie jest la
nie wody. Tak co kto gada, to dziennikarz pisze. Można napisać 
dobry artykuł nawet o złym człowieku. Jak się napisze o niewła
śc iwym człowieku, to ludzie drwią, że to jest zakłamanie". 

„Oni mniej winili X, a bardziej dziennikarkę. Gdyby dłużej 
była u nas w zakładzie, to by wiedziała co pisać. Ona nie znała 
psychiki ludzi, nie wiedziała, że różne zdania mogą mieć różny 
wydźwięk". 

Z zacytowanych głosów można wysnuć kilka wniosków na temat 
pisania artykułów o wyróżniających się ludziach. Po pierwsze, nie 
jest prawdą, że tzw. ,,produkcyjniaki" są łatwą formą dziennikarską 
i że może je uprawiać nawet początkujący dziennikarz. 

Po drugie, zdaniem pracowników zakładów, we wszystkich nie
mal artykułach popełniono błędy wynikające z braku rzetelnej wie
dzy dziennikarza o opisywanej rzeczywistości. Nieścisłe powtórzenie 
sformułowań robotników, z którymi rozmawiano, spowodowało po
jawienie się wielu nieścisłości, które zostały natychmiast wychwy
cone przez robotników. Nieścisłości te odbiły się niekorzystnie na 
odbiorze całego artykułu. 

Po trzecie, daje się zauważyć sprzeczność pomiędzy życzeniami 
odbiorców artykułu, a upodobaniami dziennikarzy. Robotnicy czę
sto powtarzali, że ich nie interesuje życie rodzinne człowieka „dobrej 
roboty" i uważali nawet za nietakt pisanie o tych sprawach. Nato
miast byli zainteresowani szczegółami pracy zawodowej. Dziennikarz 
natomiast wolał przedstawiać swojego bohatera na tle jego środo
wiska społecznego, niż pisać o pracy w zakładzie. 

Po czwarte dała się zauważyć niesolidność dziennikarzy w zbie
raniu materiału. Ograniczyli się oni bowiem jedynie do rozmowy 
z bohaterem artykułu, nie konfrontując usłyszanych opinii z głosa
mi załogi. Tu prawdopodobnie leży przyczyna dużej liczby krytycz
nych głosów podkreślających nieprawdziwość wielu sformułowań. 

Po tych ogólnych rozważaniach chciałbym przedstawić szczegóło
we wyniki badań. Artykuł o pracowniku „dobrej roboty" wzbudza 
powszechne zainteresowanie wśród jego kolegów w pracy. Około 
90% badanych przeczytało artykuł lub znało jego treść z opowiadań 
kolegów. Na ogół artykuły te respondenci uznali za dobre i cieka
we, jednak znaczna liczba pracowników dorzucała krytyczne uwagi 
dotyczące albo nieznajomości realiów pracy przez dziennikarza, albo 
maniery dziennikarskiej, która nie trafiała badanym do przekonania. 

Badani robotnicy bardzo ostrożnie oceniali wyróżnianych pracow
ników „dobrej roboty": w jednym zakładzie twierdząco odpowie
działo 41%, w drugim 77%, a w trzecim 45%. W pozostałych wy-



padkach starano się unikać odpowiedzi, albo badani twierdzili, że 
wyróżnienie było niesłuszne. 

Wyniki te potwierdził rozkład odpowiedzi na dwa następne pyta
nia: czy są w zakładzie ludzie w tym samym stopniu zasługujący 
na wyróżnienie oraz czy są jeszcze lepsi pracownicy. 

Tabela 2: Opinia o wyróżnionych pracownikach 

Zakład pracy 

Ocena wyróżnio-
nych pracowników —— 

г, 
• 

i 
! 

Jest więcej takich pracowników 
jak wyróżniony 47% 61% 50% 

Są lepsi od niego 6% £9% 40% 

Wyniki dla Zakładu Ъх odbiegają od rezultatów dla dwu pozosta
łych. Może to być spowodowane zarówno innym charakterem tego 
przedsiębiorstwa, jak i wyraźnym brakiem doświadczenia pracow
ników w kontaktach z socjologiem. Trzecim wreszcie powodem mo
że być fakt, że wywiady z robotnikami tego zakładu w całości prze
prowadzili ankieterzy, natomiast piszący to opracowanie włączył 
się w badania w zakładach Z 2 i Z 3 . Może więc tu również grać rolę 
małe doświadczenie badawcze ankieterów. 

Niemniej wyniki badań ujawniają ważny problem. 
W dwóch spośród badanych przedsiębiorstw co najmniej połowa 

respondentów stwierdziła, że jest wielu robotników tak samo god
nych wyróżnienia jak bohater artykułu, a nawet w tych samych 
zakładach 40% badanych uważa, że są lepsi pracownicy. Ujawnia 
się zatem słabość zakładowych systemów wyróżnień, tj. wyławiania 
najlepszych pracowników. Oto co na ten temat mówią sami badani: 

„Jak wiem z doświadczenia i o ile pamiętam, wszystkie wy
wiady czy rozmowy czy inne formy zainteresowania skierowane 
są na działaczy, a ci szarzy ludzie, którzy niejednokrotnie są lep
si, z nimi się nie rozmawia i to rzuca się w oczy (...). Ludzie pra
cujący społecznie prawie zawsze robią to kosztem swojej pracy 
zawodowej". 

„Artykuły w gazecie często pomijają ludzi zasłużonych. (...). 
Jest przyjęte w opinii publicznej, że jak o kimś piszą, to albo ma 
znajomości, albo stara się o stanowisko. Nie chcę, żeby podejrze
wali, że to przez znajomości z kierownikami..." 

„Trudno z grona wybrać bezbłędnie ten jeden rodzynek. Może 
te uwagi byłyby słuszne, że nie jest on najlepszy, ale trudno wy
brać najlepszego. Ńa mistrzostwa świata też trudno było wybrać 
właśnie najlepszych graczy i nie pomylić się..." 

„Jest dużo więcej ludzi, którzy zasługują na artykuł. O starych 
się zupełnie zapomina. Ja tu pracowałem 34 lata, straciłem zdro
wie, to gdzie ja teraz pójdę. Było mi przykro, że o młodych pa
miętają, a o najstarszych nie". 

Wypowiedzi te zmuszają do wielu ważnych refleksji, nie ograni
czających się jedynie do problematyki wyróżnienia artykułem, ale 
o wyróżnieniach w ogólności. 



W przekonaniu znacznej liczby respondentów przy wszelkiego ro
dzaju wyróżnieniach dużę rolę odgrywa praca społeczna. Drugim 
motywem stale przewijającym się w wypowiedziach badanych był 
problem, czy przy ocenie pracownika brać pod uwagę jego pracę 
społeczną. Odpowiedź na to pytanie jest niezmiernie trudna, zwła
szcza że nie zależy ona od poglądów czy chęci tych lub innych dzia
łaczy politycznych. Odpowiedź kryje się w kierunkach ogólnopań-
stwowej polityki społeczno-gospodarczej. Dla udowodnienia powyż
szego sformułowania rozpatrzmy następujące trzy idealne sytuacje 
modelowe. 
1. Do oceny pracownika bierze się pod uwagę jedynie pracę zawo

dową. Takie podejście jest możliwe, a nawet wskazane wów
czas, gdy polityka społeczno-gospodarcza państwa jest nastawiona 
na maksymalny wzrost wydajności pracy robotnika. Wówczas 
usiłowania wychowawcze i propagandowe idą w kierunku uczy
nienia z procesu pracy najwyższej wartości ludzkiej, a wydajna, 
o wysokiej jakości praca staje się najwyższą cnotą. 

2. Przy ocenie pracownika uwzględnia się jedynie pracę społecz
ną. Ta sytuacja z oczywistych względów nie może być przed
miotem analizy. 

3. Przy ocenie pracownika należy uwzględniać zarówno pracę za
wodową, jak i społeczną. Taki model jest obecnie realizowany 
przy typowaniu kandydatów do wyróżnienia. Model ten zawiera 
jednak w sobie niebezpieczeństwo nieokreśloności proporcji pracy 
społecznej i pracy zawodowej. Dwie powyżej wymienione sy
tuacje są niejako ekstremalnymi wynikami omawianego modelu: 
raz — gdy nie uwzględniamy pracy społecznej, w drugim przy
padku — gdy nie uwzględniamy pracy zawodowej. Zatem w oma
wianym modelu główną wadą jest niemożność sformułowania, 
jak duży ma być udział pracy zawodowej, a jak duży pracy spo
łecznej, czyli jaka sytuacja jest tu sytuacją idealną, która była
by punktem odniesienia dla pozostałych ocen. Niezależnie od 
tych trudności przedstawiony model sprzyja aktywizowaniu za
łogi. 

Dalszym zagadnieniem, sygnalizowanym w wypowiedziach bada
nych, jest problem trafnego wyboru najlepszego pracownika w sy
tuacji, gdy wielu jest równych. Ponadto robotnicy twierdzili, że 
przy dużym powiązaniu poszczególnych czynności w zakładzie pra
cy sukces nie jest wynikiem pracy jednostki, lecz całego zespołu 
ludzi. Uważano zatem, że należało pisać artykuł nie o poszczegól
nych pracownikach, lecz o zespołach ludzkich. 

Gdyby spostrzeżenia badanych okazały się trafne, zrewolucjoni
zowałoby to system wyróżniania pracowników. Co prawda, nagradza 
się u nas zespoły robocze, ale są to W dalszym ciągu wypadki bar
dzo rzadkie. Głosy badanych na temat pracy zespołowej i zespoło
wego wyróżniania kształtowały się następująco: 

„Aby napisać artykuł należy pokazać więcej, np. jednostkę 
jaką jest zakład czy wydział, jego osiągnięcia i wyniki i na tym 
tle pokazać ludzi i to nie jedną osobę, ale cały zespół, którzy 
razem coś osiągnęli. Praca, zwłaszcza w zakładzie produkcyjnym, 



jest powiązana ze sobą wynikami i wkładem kilku czy kilkuna
stu osób. Pokazywać należy więc cały kolektyw". 

„Jest w grupie satysfakcja i przekonanie, że bez nich to on 
by się nie wybił , tylko bardziej powinna być podkreślona więź 
tego bohatera z innymi, niż jego wybijanie się". 

„By osiągnąć jakiś sukces, to jest (konieczna — Red.) praca 
większego kolektywu, a nie jednostki i właśnie na tle kolektywu 
dziennikarz powinien przedstawić postać X, a tak to nie ma od
niesienia". 

Wyróżnienie zespołowe nie odbywa się jednak bez konfliktów. 
Jeden z respondentów wskazuje w swojej wypowiedzi na pewne 
niebezpieczeństwa tego systemu: 

„Ja kiedyś miałem wywiad w naszej rozgłośni na temat pracy 
naszego wydziału. Na zakończenie podałem kilka nazwisk wybi
jających się pracowników. Jedni przyszli mi podziękować, a inni 
się obrazili, że ich nie podałem. Mówili mi: daj robotę tym co 
są lepsi. A przecież trudno wszystkich wymienić". 

Wydaje się, że mimo przedstawionych w tej wypowiedzi niebez
pieczeństw, można znaleźć złoty środek, zaś wyróżnienie „bohatera 
zbiorowego" wywołuje mniej konfliktów niż kreowanie bohaterów 
indywidualnych. 

Wątpliwości badanych co do słuszności wyboru pracownika „do
brej roboty" znalazły potwierdzenie w reakcjach jego kolegów na 
opublikowany artykuł. Reakcje te obejmowały różne oddziaływa
nia od wyśmiewania i dokuczania, poprzez zazdrość, do zadowolenia, 
że artykuł się ukazał. Bardzo często ujawniały się postawy ambi
walentne, tzn. badani jednocześnie zazdrościli koledze i byli zado
woleni, że ukazał się artykuł pozytywnie opisujący ich zakład i jed
nego z ich kolegów. Na podstawie ogólnej wymowy wywiadu w spo
sób nieco arbitralny podzieliłem badanych na trzy grupy: pozytyw
nie wypowiadających się o bohaterze artykułu i popierających wybór 
ich kolegi, negatywnie ustosunkowanych do wyboru i wyróżnionego 
kolegi oraz grupę zachowującą postawę ambiwalentną, tzn. nega
tywnie ustosunkowanych, a jednocześnie widzących pozytywne 
efekty artykułu. 
Tabela 3: Postawy wobec bohaterów artykułu 

Zakład pracy 

Ocena w y r ó ż n i o n y c h ^ ~ ~ ~ - - . ^ ^ 
pracowników 

Z i Z2 Z 3 

pozytywna 82% 85% 34% 

negatywna 18% 7% 56% 

ambiwalentna 0% 7% CV 
•J/o 

A oto niektóre z relacji na temat reakcji kolegów na artykuł: 
„Mentalność ludzi jest różna. Część przyjęła to na wesoło, ale 

gros ludzi uważa, że jest dobry". 



„Trudno mi powiedzieć (jak koledzy zareagowali —• przyp. 
Т. В.), ponieważ nie rozmawiałem ze wszystkimi, ale dwaj, z k tó 
rymi rozmawiałem, byli rozżaleni, że jest tylko jeden taki orzeł, 
a inni już nie s ą tacy dobrzy". 

„Zwracali mu uwagę „odkąd ty nie pijesz", pytali czy nie za
łatwi winogron spod lady. Albo dawali mu pień drzewa, albo pa
tyk i mówil i żeby się piął w górę". 

„No cóż, koledzy zawsze wtedy wyciągają różne rzeczy, które 
albo nie zgadzają się z rzeczywistością, albo nie zgadzają się 
z tym, co robi ten opisywany. Dziennikarz może czasami wymy
ślić coś zupełnie nieprawdziwego, czasem robi coś na siłę, i to 
jest złe. Nie wiadomo, gdzie zaczyna się fałsz, który robi duże 
zło. W tym wypadku takiego fałszu, no nie widzę". 

„Reakcje są negatywne. Kolegę też tak opisali w gazecie, re
akcja była wtedy negatywna". 

„Można wyróżnić 3 grupy pracowników: obojętnych — ci naj
mniej mówią, część pracowników wyrażała się pochlebnie, a zni
koma część patrzyła trochę drwiąco. Nie potrafili formułować po
wodów zazdrości, bo powodów nie było. Byli po prostu zazdrośni 
i tyle". 

„Są tacy, którzy mówią, że rzeczywiście jest dobry, a są tacy,, 
którzy będą mieli za złe. Więcej było tych, którzy mówili, że 
dobrze się stało". 

Bardzo interesujące i zupełnie nieoczekiwane wyniki dały odpo
wiedzi na pytanie, czy respondent chciałby aby o nim ukazał się 
artykuł w gazecie. 

Tabela 4: Czy respondent chciałby, żeby o nim napisano artykuł 

- Z a k ł a d pracy 

Typ odpowiedzi -— 
z2 z3 

Respondent chciałby, aby o nim 
napisano 47% 46% 40% 

Respondent nie chciałby, aby 
o nim napisano 53% 30% 50% 

W świetle tych wyników można zaryzykować twierdzenie, iż arty
kuł w gazecie nie może być traktowany jako nagroda czy wyróż
nienie mające istotne znaczenie dla pracownika. Przeciwnie, blisko 
połowa respondentów w trzech zakładach pracy, w których prze
prowadzono badania, zdecydowanie przeciwna jest pisaniu artyku
łów o sobie. Bardzo ważne, a niekiedy zaskakujące, są motywacje 
tego typu postawy. Stanowią one jeszcze jedną wskazówkę war
sztatową dla dziennikarzy, nakazując im najpierw rozeznać sytua
cję społeczną w zakładzie pracy lub wydziale, w którym pracuje 
bohater ich artykułu, a potem dopiero ryzykować pisanie materiału 
do gazety. Oto wypowiedzi badanych: 

„Lepiej jak o człowieku nie piszą, bo wtedy ludzie mają mniej 
do gadania. Jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogo
dził". 

„Nie chciałbym żeby o mnie pisali. Chciałbym pracować do
brze, ale nie lubię się chwalić. Uważam, że jeżeli ktoś mnie nie 
pilnuje, to to już jest dobrze. Nie imponują mi przechwałki". 



„Nie. Dlatego, ze w obecnej roli w zakładzie przemysłowym 
byłoby mi ciężej. Nie jest się w stanie zmienić pewnych struktur 
organizacyjnych, a artykuł wywyższa, utrudnia porozumienie się 
z innymi. Ci, wśród których jest się niepopularnym, byliby jesz
cze trudniejsi we współżyciu. Ci, którzy są popularni, są nega
tywnie przyjmowani przez społeczeństwo — zależy jaka to jest 
popularność: dla kierowników, czy dla robotników. Nie można 
być równocześnie lubianym w obu grupach. Trzeba się narażać. 
Trudno". 

„Nie chciałbym. Mistrzowie i kierownicy są na takich funk
cjach, że wszystkich mamy przeciwko sobie, bo musimy karać. 
Taki artykuł popsułby mi sprawę. Powiedzieliby, że ja się pcham 
na wyższe stanowisko. Takie artykuły źle robią, za dużo by było 
dyskusji". 

Były również głosy, w których robotnicy ujawniali, że chcieliby, 
aby o nich pisano: 

„...Każdy artykuł pozytywny, który wyłuszcza dobre cechy, jest 
na pewno przyjemny. Taki człowiek wie, że go doceniają i stara 
się jeszcze lepiej wywiązywać ze swoich obowiązków. Gdy raz 
napisano, może potem zobaczą również inne cechy i napiszą je
szcze raz". 

„Chciałbym. Takie artykuły powinny budować autorytet tym 
ludziom, chociaż X-owi nie zbudował". 

Wyniki w pewnym stopniu potwierdzają rozkład odpowiedzi na 
pytanie, czy takie artykuły mobilizują ludzi do pracy. Był to jed
nocześnie doskonały przykład na funkcjonowanie stereotypów w spo
łeczeństwie. Niemal każdy pracownik odpowiadał, że artykuły o lu
dziach „dobrej roboty" mobilizują do wydajniejszej pracy. Wysu
wano jedynie zastrzeżenia, że artykuł musi być prawdziwy. Dopie
ro, gdy pytano się, czy artykuł zmobilizował respondenta lub jego 
kolegów, okazywało się, że takie działanie artykułu zauważono 
w niewielu wypadkach. Przedstawiona poniżej tabelka podaje dane 
nie zawsze konfrontowane przez ankieterów z rzeczywistością. Nie
mniej w 30 wywiadach, które przeprowadziłem osobiście, większość 
badanych nie zauważyła mobilizującego wpływu artykułu w swoim 
środowisku. 

Tabela 5: Opinia dotycząca mobilizującego wp ływu artykułu 

Zakład pracy 

Opinie respondentów ~~~ ' 
z2 z3 

Artykuł mobilizuje do lepszej 
pracy 65% 46% 50% 

Artykuł nie mobilizuje do lepszej 
pracy 18% 30% 40% 

Uwaga: W Z x rozmowy przeprowadzili ankieterzy, którzy nie konfrontowali 
odpowiedzi respondentów z ich środowiskiem społecznym. 

Dane przedstawione w tabeli wyraźnie wskazują, że mobilizują
ce oddziaływanie artykułu na środowisko społeczne człowieka „do
brej roboty" nie jest wcale oczywiste. Wydaje się, że ponowne ba-



danie mające na celu rozstrzygnięcie jedynie tego problemu wyka
załoby w sposób jeszcze bardziej dobitny, że jest to raczej niczym 
nieuzasadniony stereotyp, niż obiektywna prawda. Jest to taki sam 
stereotyp jak ten, który mówi, że podniesienie pensji automatycz
nie spowoduje wzrost wydajności pracy robotnika. 

Rozkład odpowiedzi na ostatnie już pytanie zadane kolegom bo
haterów artykułu wskazywałby na brak konsekwencji badanych. 
Okazało się bowiem, że zdecydowana większość, bo w dwóch za
kładach powyżej 80°/o, a w jednym blisko 60% respondentów uwa
ża, że należy częściej pisać artykuły o ludziach „dobrej roboty". 
Zaraz jednak dodawano, że po pierwsze — muszą to być artykuły 
prawdziwe, a po drugie — bohaterowie tych artykułów muszą być 
dobrani bardzo starannie. 

Obecnie chciałbym przedstawić reakcje sąsiadów bohaterów arty
kułów. Przeprowadzono wywiady z sąsiadami tylko dwóch wyróż
nionych pracowników, ponieważ trzeci mieszkał na wsi, a więc 
w środowisku, w którym więź oraz struktura środowiska sąsiedzkie
go jest zasadniczo różna od środowiska miejskiego. 

Badania potwierdziły dotychczasowe spostrzeżenie, iż w mieście 
więź sąsiedzka ulega wyraźnemu rozluźnieniu. Ponad 50°/o bada
nych twierdziło, że nie czytało artykułu o swoim sąsiedzie. Jedy
nie w jednym przypadku wymieniono uwagi na ten temat z innym 
sąsiadem. Również tylko w jednym przypadku respondentka stwier
dziła, że jest dumna, iż wyróżniono jednego z mieszkańców jej ka
mienicy. Przeważały jednak postawy obojętne, albo uwagi wymie
niane w obrębie rodziny. 

Również i w rozmowach z sąsiadami ankieterzy pytali, czy chcie
liby oni, aby im poświęcono artykuł. W obu przypadkach 50% ba
danych było przeciwnych pisaniu artykułu o sobie, natomiast 50% 
chciałoby być w ten sposób wyróżnionych. 

Podsumowując można stwierdzić, że artykuły o ludziach „dobrej 
roboty" mają mały wpływ na środowisko sąsiedzkie i spotykają się 
z małym odzewem. 

Na zakończenie chciałbym przedstawić wyniki wywiadów z wy
różnionymi pracownikami. Niewielka liczba 3 pracowników powodu
je, że wyniki te należy analizować z dużą ostrożnością; na ich pod
stawie można raczej formułować hipotezy niż twierdzenia. 

Rezultaty tych wywiadów nie pokrywają się w pełni z wynikami 
uzyskanymi z badań nad środowiskiem zakładu pracy. Tylko jeden 
z badanych stwierdził, że nie chciałby, aby o nim jeszcze raz na
pisano. Motywował to następująco: 

„Nie chciałbym, żeby jeszcze raz napisali, bo po co. Może bym 
się czuł za bardzo wychwalony. Mogłoby to niektórych razić, mo
że nie akurat robotników". 

„Pozostałych dwóch pracowników stwierdziło, że chcieliby, aby 
ukazał się ponownie artykuł o nich. 

Każdy z badanych stwierdził, że spotkał się również i z reakcja
mi złośliwymi ze strony kolegów, niemniej w jego ocenie większość 
ustosunkowała się do artykułu i jego bohatera pozytywnie. Oczywi
ście zachodzi tutaj możliwość, iż robotnicy manifestowali swoje po-



stawy nieszczerze. Zwrócił zresztą na to uwagę jeden z responden
tów: 

„Trudno mi powiedzieć, kto ma zastrzeżenia, bo to łatwo ukryć. 
Na pewno dwie, trzy osoby miały zastrzeżenia"'. 

Reakcje złośliwe kolegów przybierały rozmaite formy: 
„Niektórzy koledzy naśmiewali się ze mnie, że jak czegoś nie 

mogą dostać w sklepie, to przyjdą do mnie, bo dostaną ode mnie 
„spod lady". Chodzi o to, że tak wyraziła się moja żona o wino
gronach, gdy częstowała dziennikarkę". 

Inny respondent wspomina: 
„Koledzy gratulowali mi. Ale oczywiście nie wszyscy (...). Mo

jego kierownika nie było, ale odkąd przyjechał, to o artykule 
nie wspomniał ani słowa (...). Kierownik nic o tym nie mówi, ale 
może sobie pomyśleć, że skoro o mnie piszą, to może chcą mnie 
dać na jego miejsce (...)". 

Trzeci badany w ten sposób ocenia stosunek kolegów do artykułu: 
„Zdążyłem zauważyć złośliwości. Z biegiem czasu będzie spo

kój. Ta zawiść zawsze będzie. Każdy to inaczej odbiera. Ludzie 
różnie się zapatrują na różne rzeczy (...) Najgorszy był pierwszy 
dzień po ukazaniu się artykułu, bo wtedy byli tacy, co gadali 
między sobą przeciwko mnie. Kierownik wydziału był zadowolony, 
mistrz chyba też był zadowolony. Koledzy najbliżsi raczej też byli 
zadowoleni". 

Wszyscy badani oceniali napisany o nich artykuł jako dobry, 
obiektywny i zawierający odpowiednią ilość informacji. Jeden z res
pondentów zwrócił uwagę na pewne błędy dziennikarza wynikają
ce z nieznajomości opisywanej rzeczywistości: 

„Gdyby to był fachowiec naszej branży, to może byłoby to 
ciut zmienione, bo tam były trochę pomieszane sprawy zawodowe". 

Na pytanie, czy są zadowoleni, że ukazał się artykuł, wszyscy 
respondenci odpowiedzieli twierdząco, motywując swoją opinię tym, 
że traktują artykuł jako swojego rodzaju ekwiwalent za długą i do
brą pracę. Bohaterowie artykułów o pracownikach „dobrej roboty" 
zgodnie stwierdzili, że artykuł ten zmobilizował ich jeszcze bardziej 
do dobrej i wydajnej pracy. Uzasadnienie tego brzmi symptomatycz
nie: 

„Artykuł zmobilizował mnie. Niechbym po tym artykule zawa
lił, to zaraz zareagują — przecież w gazecie pisali, że ja wszyst
ko załatwię. Artykuł nie tyle zachęcił mnie do lepszej pracy, bo 
ja robię, jak mogę najlepiej, ile do wywiązywania się z obo
wiązków". 

Inny respondent dodaje o artykule: 
„Jak najbardziej zmobilizował. Przecież sama nazwa wskazuje 

w artykule „człowiek dobrej roboty". 

Wszyscy badani zgodnie stwierdzili, że artykuły tego typu co 
omawiane w niniejszym opracowaniu powinny się ukazywać częściej. 
Jeden z wyróżnionych motywował to w ten sposób: 

„Dla każdego, o kim się pisze, jest to zaszczyt". 



Trzej respondenci zgodnie stwierdzili, że o artykule dowiedzieli 
się od kolegów. W czasie wywiadów z wyróżnionymi pracownikami 
pytałem, czy wiedzą, kto podał ich nazwisko. Podobnie jak ich kole
dzy, również i oni nie wiedzieli, kto był inicjatorem artykułu w ga
zecie i nie byli do tego artykułu przygotowani. 

III. Wnioski końcowe 

Wnioski wynikające z badań można by podzielić zgodnie z sy
tuacją eksperymentu na konkluzje dotyczące bodźca (artykułu i pra
cy dziennikarskiej), reakcji (kolegów i sąsiadów) oraz ogólne propo
zycje formułowane przez respondentów pod adresem redakcji. 
Wnioski ogólne: 

Ze względu na ograniczone środki oraz mały zasięg badań wiele 
wniosków wypływających z nich ma raczej charakter hipotez, niż 
zweryfikowanych twierdzeń. Niemniej badania pilotażowe ujawni
ły sporo skomplikowanych zagadnień, dotyczących nie tylko wy
różniania pracowników artykułem, ale wyróżnień w ogóle. Może się 
okazać, że dotychczasowe sposoby premiowania czy nagradzania, sto
sowane od kilkudziesięciu lat są mało skuteczne, o czym świadczy 
uzyskany materiał. Do tego jednak, aby ten problem dokładnie roz
wiązać, niezbędne są osobne badania. 
Wnioski dotyczące bodźca: 

1. Wśród trzech artykułów użytych do badań nie było ani jednego, 
który nie wywołałby sprzeciwów respondentów. Generalne uwagi 
są niestety niekorzystne dla dziennikarzy. Artykuły okazały się lukro
wanymi obrazkami życia rodzinnego bohaterów, z małym uwzględ
nieniem tego, co ich kreowało na bohaterów reportaży — tzn. pracy. 
Artykuły te pokazują ludzi bez konfliktów i trudności życiowych, 
osiągających szczęśliwie to, co sobie założyli. Z badań wynika w spo
sób niezbity, że robotnicy nie chcą czytać tego, co dotyczy życia pry
watnego. Uważają, że sprawy domowe, kłopoty z dziećmi czy ma
rzenia są sprawą osobistą każdego. Właśnie te części artykułu, które 
dotyczyły życia prywatnego były najczęściej złośliwie przekręcane 
i stawały się podstawą docinków pod adresem wyróżnionych. 

Brakowało natomiast szczegółów dotyczących organizowania sobie 
pracy, stosunków międzyludzkich czy współpracy z przełożonymi. 
I tu znowu nie chodziło o przedstawienie optymistycznych obrazków, 
lecz o realia. 

Bardzo poważny zarzut stawiała dziennikarzom część responden
tów. Stwierdzili oni, że dziennikarz wysłuchał jedynie uwag i opinii 
od pracownika, który miał być bohaterem artykułu, zupełnie nie kon
frontując uzyskanego materiału z rzeczywistością. Stąd przedstawio
ny obraz był co najmniej w części nieprawdziwy. Prawdopodobnie 
dziennikarz otrzymał nazwisko i komentarz, że jest to dobry pra
cownik. Zatem starał się, aby artykuł nie polemizował z tą opinią. 
Widać tu wyraźnie pójście na łatwiznę, nie mające nic wspólnego 
z rzetelnością dziennikarską. 



2. Czas ukazania się artykułu powinien być dobierany z większą 
starannością. Nie powinny powtarzać się wypadki, jak w naszych 
badaniach, kiedy to na drugi dzień po ukazaniu się artykułu o złej 
pracy i bałaganie w przedsiębiorstwie pojawia się artykuł o dobrej 
pracy kogoś z jego załogi. Respondenci mieli pretensje, że nie wymie
nia się ludzi z nazwiska kiedy się рг-sze źle o przedsiębiorstwie, czyli 
niejako wszyscy są winni, a potem oczyszcza się z zarzutów tylko 
jednego pracownika. 

Wnioski dotyczące reakcji badanych: 

1. Jednym z upowszechnionych stereotypów dotyczących artyku
łów o wybijających się pracownikach była opinia, że mobilizują one 
do lepszej pracy. Powtarzali również tę opinię badani. Zapytani jed
nak o swoją pracę, czy swoich najbliższych kolegów często stwier
dzali, że artykuł nie zmienił ich tempa pracy. Bardzo często podkre
ślano, że artykuł wpływa demobilizująco, jeżeli lansuje niewłaściwe
go człowieka. 

2. Wydaje się. że artykuły o ludziach ,,dobrej roboty" mają co naj
mniej jedną ważną zaletę, która nie została zauważona przez respon
dentów. Kształcą one w świadomości robotników wizję „złej" i „do
brej" pracy. Wiadomo, że jeszcze do tej pory nie możemy uporać się 
z problemem właściwego podejścia do wykonywania swoich obo
wiązków, z problemem kultury na stanowisku pracy, a więc z kwe
stiami etyki zawodowej. 

3. Kolejnym stereotypem funkcjonującym w naszej społeczności 
jest przekonanie o traktowaniu przez ludzi artykułu o nich jako spo
rego wyróżnienia. W społeczności zakładów pracy opinia ta nie po
twierdza się, o czym świadczą wyniki badań. 

4. Zdecydowana większość badanych uważa, że artykuły o ludziach 
„dobrej roboty" powinny ukazywać się częściej. Jednym z argu
mentów godnych uwagi, popierających to stanowisko jest stwier
dzenie, że wówczas może takie artykuły nie wywoływałyby wstrząsu 
wśród załogi; z drugiej strony należy obawiać się zbytniego spow
szednienia tej formy wyróżnień. 

5. Fakt ukazania się artykułu o jednym z członków załogi zawsze 
wywołuje — obok pozytywnych — reakcje negatywne. Należy jed
nak wziąć pod uwagę, że im bardziej opinia dziennikarza odbiega 
od opinii załogi, tym większe szykany w stosunku do bohatera arty
kułu oraz tym gorsza atmosfera w zakładzie wywołana tym materia
łem. Nie wspominam tu już o opinii, jaką uzyskuje gazeta zamiesz
czająca taki artykuł. 

6. Kilku respondentów stanowczo twierdziło, że nie należy kreować 
indywidualnych bohaterów pracy, bo zawsze robi się krzywdę ich 
kolegom, lecz pokazywać bohaterów zbiorowych. 

7. Spora liczba respondentów wyrażała przekonanie, że wyróż
nianie ludzi pracujących społecznie jest niesprawiedliwe. Jeden z kie
rowników biorących udział w badaniach powiedział, że unika robot
ników pracujących społecznie, ponieważ zawsze są oni mniej wy-
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dajni i gorzej pracują niż inni pracownicy. Praca społeczna pochła
nia im zbyt dużo czasu. 
Na tym tle dochodzi do wielu niepotrzebnych napięć i konfliktów. 
W związku z tym należy zdecydować się na konsekwentne propago
wanie jednolitego modelu pracownika. Albo to będzie przede wszyst
kim dobry fachowiec i takiego będzie się popularyzować w cyklu 
artykułów o ludziach „dobrej roboty" — albo fachowiec, ale i za
służony działacz społeczny. Tylko, że wtedy może lepiej by było 
prezentować takich ludzi w cyklach artykułów o robotnikach — 
działaczach społecznych. Konsekwentna i jasna polityka w tej spra
wie jest niezbędna. 

8. Artykuły o ludziach „dobrej roboty" nie mają większego wpły
wu na ich środowisko sąsiedzkie, chyba że sąsiedzi są pracownikami 
tego samego zakładu pracy co bohater artykułu. 

9. Godne dalszych badań jest oddziaływanie artykułu na wyróż
nioną jednostkę. Sporo respondentów (blisko połowa) nie chciałoby, 
aby o nich pisano w gazetach, jednocześnie dwóch spośród trzech 
wyróżnionych chciałoby, pomimo złośliwości kolegów, aby o nich 
jeszcze raz napisano. Istnieje tu sprzeczność, którą można spróbo
wać wytłumaczyć w ten sposób, te gdyby wyróżnieni pracownicy 
ograniczali ważną dla nich grupę odbiorców artykułu jedynie do 
członków załogi swojego zakładu, wówczas po tylu perypetiach nie 
powinni chcieć jeszcze jednego artykułu o sobie. Być może liczą jesz
cze na szerszą grupę odbiorców, którzy ich wyróżnienie akceptują, 
a może i podziwiają. 

Propozycje respondentów pod adresem redakcji: 

Propozycje te przedstawiam w formie cytatów pozostawiając wnio
ski adresatom. 

„...Powinna być nawet stała kolumna o ludziach pozytywnych, 
dlaczego ma się tylko pisać o chuliganach?" 

„Ja myślę, że do pokazywania młodych mamy młodzieżowe 
gazety, a gazeta partyjna powinna pokazywać zasłużonych pracow
ników, zaś młodych jedynie wyjątkowo" (młody działacz ZMS). 

„W artykułach trzeba pokazywać również i ludzi „złej roboty". 
Ktoś nawalił , to trzeba go pokazać. Gdyby była osobna strona 
w gazecie to powinni piętnować złych ludzi i pokazywać, za co 
ich usunięto ze stanowiska. To każdego denerwuje, gdy pisze się 
mgliście o złej robocie, nie podając, kto zawinił i jaką poniósł 
karę. Jeżeli nawet napisano jakiś artykuł interwencyjny, to po 
jakimś czasie należy do tego powrócić i pokazać, jak problem 
rozwiązano. Jeżeli pisze się o złej sprawie, to należy iść za cio
sem i pokazać, jak się problem rozwiązało. Jak jest inaczej, to 
ludzie komentują, żc nawet Komitet Wojewódzki nic może spra
wy rozwiązać, wyjaśnić kto nawalił , co zrobić, żeby stan po
lepszyć". 

„Powinna być rubryka w gazecie, w której by się opisywało 
ludzi. Raz majstra, raz kierownika, raz robotnika i wszystko, co 
dobre i złe". 

„Uważam, że w gazecie powinna być jedna strona poświęcona 
pracy partyjnej poszczególnych POP, problemom nurtującym za
łogi, a także ludziom „dobrej roboty". Jak artykuły ukazują się 
rzadko, to wtedy wywołują sensację". 



SUPLEMENT 

DLA LUDZI 
(Glosa dziennikarza do ankiet) 

To, że moim skromnym rozważaniom, snutym wokół ankiet przygotowa
nych przez Ośrodek Badań Prasoznawczych nadałam tak pompatyczny tytuł, 
świadczyć ma wyłącznie o moim stosunku do przedmiotu. Zgodnie z moim 
głębokim przekonaniem, sylwetki ludzi dobrej roboty nie mogą być jedynie 
odkrywaniem kolejnego fragmentu oblicza świata tudzież drogą do zawodo
wej perfekcji. Należałoby je raczej zaliczyć do dziennikarskich akcji, niż do 
stricte dziennikarskiego pisania. Gdy więc zabieram się do opracowywania 
dla Gazety Krakowskiej sylwetki człowieka, podstawową moją troską jest na
wiązanie kontaktu z tymi, do których moja publikacja ma trafić, a dopiero 
wtórną dążenie do doskonałości dziennikarskiej materii. 

Co tu ukrywać, nie jesteśmy społeczeństwem najmilej reagującym na wy
różnianie naszych bliźnich. I kiedy przyjdzie nam wysunąć pierś po order, 
wolel ibyśmy zrobić to po cichu, byle tylko tantiemy z tego płynące wędro
wały do naszej kieszeni, ale by nie spotkało nas to, co chętnie innym 
serwujemy: echo ludzkiej zawiści. Zdarzyło się nie raz. że zasłużony człowiek, 
którego postać mogłaby się stać wzorem dla wielu, prosił, żeby nie publiko
wać jego sylwetki na łamach prasy, gdyż bał się zawiści. A przecież celem 
naszym jest, by owa przyjęta przez prasę forma wyróżnienia — nakreślenie 
sylwetki — była faktem mobilizującym, zaszczytem pożądanym, nie przyno
szącym ubocznych a negatywnych konsekwencji. 

Z lektury ankiet przygotowanych przez zespół socjologów wyprowadziłam 
parę wniosków na własny użytek. Przede wszystkim należy generalnie zmie
nić system wyboru kandydatów do publikacji na łamach prasy. Sama zre
sztą przekonałam się, do jakiego stopnia nie należy mieć zaufania do wy
borów czynionych przez związki zawodowe czy rady zakładowe. Pojawiają 
się nazwiska postaci z klucza, a nie według zasług, czasem przypadkowych, 
do których własne dyrekcje mają uzasadnione zastrzeżenia. Można mieć za
ufanie do ludzi typowanych przez komitety partyjne wszystkich szczebli, 
ci jednak, jako z reguły partyjni, potwierdzają rozpowszechnione, a tylko po 
części słuszne stwierdzenie, że na łamy gazet nie dostanie się ten, kto nie 
jest działaczem społecznym. Bardzo słusznie zauważył jeden z respondentów, 
że wyboru powinien dokonywać najniższy kolektyw, zatwierdzać kierownic
two, po czym nazwisko powinno trafić do prasy jako m o ż l i w e do wyko-
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rzystania. Oczywiście nie znaczy to, by odcinano drogę indywidualnej dzien
nikarskiej penetracji — ta jest najcenniejsza, bo wyławia ludzi nietypowych 
i trudniejszych niż przeciętność, ale nie okłamujmy się: jest to rzadkość, a za
potrzebowanie społeczne na prasowe sylwetki rośnie. 

Po drugie, p r z e d przystąpieniem do właściwej rozmowy, która staje się 
podstawą artykułu, należy przeprowadzić wywiad w środowisku, zwłaszcza 
w pracy. Od dziennikarza zależy poziom owego wywiadu. Według najcen
niejszych zasad reportażu dziennikarz winien w i e d z i e ć , zanim podejmie 
rozmowę. Pytania muszą na czymś bazować. 

Zgadzam się z tym, że bohater —• o ile to możliwe — winien być, przy
najmniej po części, pokazany na tle kolektywu. 

W ankietach znalazłam potwierdzenie przekonania jednego z kolegów re
dakcyjnych, z którym do tej pory w tej materii się nie zgadzałam, że należy 
prowadzić rozmowę tak, aby uwypuklone zostały przede wszystkim te cechy, 
które kwalifikują bohatera jako człowieka dobrej roboty, choćby zdyscypli
nowanie, kcleżeńskość, punktualność, pracowitość etc. miały powtarzać sio 
w nieskończoność. Jestem jednak przekonana, że prawdziwego waloru do
dają tekstowi te cechy ludzkie, które decydują o indywidualności opisywa
nego człowieka. Czytelnicy na r a z i e wolą ramki i szablony ze strachu 
przed innością. Lęk przed innością można i trzeba przełamywać. 

Parokrotnie respondenci wskazywali, że czytelnicy, zwłaszcza koledzy bo
hatera z jednego zakładu pracy, zwracają uwagę na każde słowo, czasem 
odczytując je błędnie, czasem przeinaczając sens całych fraz w doszukiwaniu 
się ukrytych sensów. Jestem jednak zdecydowanie przeciwna przykrawaniu 
językowemu tekstów tak, aby — w naszym przekonaniu — stały się dostępne 
szarym masom. Równanie w dół w żadnej dziedzinie nie prowadzi do niczego 
dobrego i dziennikarstwo nie jest tu wyjątkiem. Należy raczej treścią, bogatą 
i rzetelną, przekonać czytelników do formy, niż poświęcać formę dla źle po
jętego dobra publicznego. 

Najsmutniejszym dla mnie spostrzeżeniem, które pojawiło się w ankietach, 
było przekonanie paru osób, że o złych nawykach społecznych nie należy pi
sać, bo to w s t y d , choć prawda. Jest to jeszcze jeden chwast do wyple
nienia ze świadomości naszego społeczeństwa. Należy więc o nich pisać, pisać, 
pisać bez opamiętania. 

Nie było zgodności wśród respondentów co do częstotliwości ukazywania 
się sylwetek ludzi dobrej roboty w gazecie. Czasem jeden i ten sam człowiek 
twierdził najpierw, żeby nie publikować ich zbyt często, bo się przejedzą, 
a potem, żeby istniały cotygodniowe rubryki temu poświęcone. Wniosek był 
ogólnie taki: zbyt często — spowszednieją, zbyt rzadko — ludzie nigdy nie 
przyzwyczają się do tej formy wyróżniania. Dla mnie problem nie leży w czę
stotliwości, ale w sposobie napisania i wyeksponowania. Precz z rubrykami! 
Im bardziej to będzie świeże, różne, oryginalne, tym cenniejsze, wyzbyte 
sztampy. Choćby i co dzień sylwetka — ale przedstawiająca ludzi różnych 
i w różnoraki sposób — a nie zawadzi. 

Katarzyna Bcnachowska 
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CZYTELNICTWO PRASY W ŚRODOWISKU 
SZCZECIŃSKIEJ MŁODZIEŻY ROBOTNICZEJ 

(Wyniki badań ankietowych) 

Głównym celem artykułu, którego autorem jest dr K. 
Wasiak z Instytutu Zachodnio-Pomorskiego w Szczeci
nie, jest pogłębienie znajomości zasięgu czytelnictwa pra
sy w środowisku młodzieży robotniczej. Materiałem źró
dłowym były badania ankietowe przeprowadzone wśród 
tej młodzieży w Szczecinie. Autor szczególnie akcentuje 
rolę pozaprasowych, obiektywnych czynników determi
nujących poziom czytelnictwa i pożądane kierunki ich 
przekształcania. 

1. Cel badaiï 

Głównym celem artykułu jest pogłębienie znajomości zasięgu czy
telnictwa prasy w środowisku młodzieży robotniczej oraz próba 
ustalenia czynników i okoliczności determinujących lub stymulują
cych wzrost czytelnictwa prasy w tym środowisku albo tylko wy
jaśniających taki lub inny zasięg tego czytelnictwa. 

Materiałem empirycznym, który stanowi podstawę do niniejszego 
opracowania są badania ankietowe, które przeprowadziłem w 1973 r. 
w środowisku młodzieży robotniczej w Szczecinie Badania, o któ
rych mowa, miały szerszy zakres problemowy i zmierzały do bliższe
go poznania stanu świadomości i postaw politycznych badanej popu
lacji. Zatem przedstawione tu materiały stanowią zaledwie część 
wyników tych badań. 

We wspomnianej ankiecie jeden z zespołów pytań dotyczył ma
sowych środków komunikowania, między innymi problematyki od-

*) Ankietyzacja została przeprowadzona metodą audytoryjną. 



bioru prasy. Odpowiednie, interesujące nas z punktu widzenia po
stawionego w niniejszym opracowaniu problemu, pytanie brzmiało: 
„Jakie gazety (dzienniki) i czasopisma (tygodniki) czyta Pan(i)?" 

Badana zbiorowość przedstawia się następująco: badaniem objęto 
452 osoby, co stanowi 1,2% ogółu młodzieży robotniczej Szczecina. 
Na interesujące nas pytanie udzieliły odpowiedzi 4 4 3 osoby, tj. 
97,9% ogółu badanych. 

Badanych ogólnie można scharakteryzować jako młodzież wielko
miejską i wielkoprzemysłową, względnie dobrze wykształconą oraz 
zupełnie nieźle zarabiającą, a przy tym raczej aktywną. 

Czy badana próba jest reprezentatywna? Zarówno pod względem 
liczebności jak i struktury grupy jest ona wystarczająco reprezenta
tywna dla badanej populacji tj. dla szczecińskiej młodzieży robotni
czej. Uzyskane z opracowania wyniki ankiety mogą zatem służyć za 
podstawę do formułowania wniosków na skalę środowiska szczeciń
skiej młodzieży robotniczej. 

2. Zakres •problematyki badawczej 

W moim opracowaniu zostaną postawione dwa pozwalające się 
wyodrębnić problemy badawcze, a mianowicie: 

1. Zasięg czytelnictwa prasy w środowisku młodzieży robotniczej. 
2. Czynniki dynamizujące wzrost czytelnictwa. 
Wyodrębnione tak problemy stanowią w gruncie rzeczy dwa aspek

ty tego samego zagadnienia. Bliższe zbadanie tych zagadnień ma dać 
odpowiedź na praktyczne pytanie: co należy czynić, aby stymulować 
proces rozwoju czytelnictwa w środowisku młodzieży robotniczej 
w pożądanych kierunkach? 

Podejmując próbę zaproponowania praktycznych działań, które 
mogłyby prowadzić ku temu celowi, wychodzę z założenia, że taki 
czy inny stan czytelnictwa prasy nie jest wyłącznie związany z za
wartością samej prasy. Wśród czynników determinujących poziom 
czytelnictwa ważne miejsce zajmują także czynniki obiektywne le
żące poza prasą a stanowiące określone zjawiska społeczne 2). 

Zatem na poczytność prasy mają wpływ czynniki różnorakie, mniej 
lub bardziej uchwytne. Czynniki te, najogólniej rzecz ujmując, po
zwalają się skategoryzować w prostym podziale dychotomicznym. 

Pierwsza grupa czynników to całokształt cech samej prasy: tj. po
jedynczych tytułów i tematycznych grup pism. 

Drugą grupę okoliczności przesądzających o takim czy innym sto
pniu rozczytania środowisk społecznych stanowią czynniki tkwiące 
w samej społeczności odbiorców prasy. Są to zatem czynniki poza-
prasowe i w tym sensie określiłbym je jako obiektywne w stosunku 
do uprzednio wskazanych. 

2) Por.: a r t y k u ł A . F. B i e r i e ż n o j a : O obiektywnych prawid łowośc iach 
działania prasy. Zeszyty Prasoznawcze 1974 nr 1, s. 6 i nas tępne . 



Tak więc generalną hipotezą badawczą opracowania jest stwier
dzenie, że poziom i zakres czytelnictwa prasy wśród młodzieży ro
botniczej zależny jest od szeregu czynników pozaprasowych, tj. ogól
nie mówiąc, od zespołu różnorodnych cech charakteryzujących samą 
młodzież i środowisko w którym ona żyje 3). 

3. Zasiąg czytelnictwa prasy w badanym środowisku 

Uzyskane w wyniku ankietyzacji odpowiedzi dotyczące czytelnic
twa prasy przez młodzież robotniczą generalnie przedstawiają się na
stępująco: 

Jeśli chodzi o dzienniki to 80,5% respondentów oświadczyło, że 
systematycznie czyta Glos Szczeciński — gazetę regionalną, organ 
KW PZPR. Drugą gazetę lokalną — popołudniowy Kurier Szczeciń
ski czyta stale 64,6% młodzieży. Z kolei 17,7% respondentów czyta 
Sztandar Młodych, a 13,3% Trybunę Ludu. Sporadycznie czytane są 
Kurier Polski oraz Zycie Warszawy. Inne dzienniki pojawiają się 
tylko pojedynczo. 

Pobieżna analiza czytelnictwa dzienników wskazuje, że około 35% 
młodzieży czytuje tylko jedną gazetę, tj. Glos Szczeciński, lub nieco 
mniejszy odsetek — Kurier Szczeciński. 

Ponad 48% respondentów czyta dwa tytuły, są to na ogół Glos 
i Kurier w zestawieniu z Trybuną Ludu lub Sztandarem Młodych 
bądź w zestawieniu z innymi dziennikami. Natomiast tylko około 
15% ankietowanych czyta trzy lub więcej dzienników. Należy też 
nadmienić, że 0,6% respondentów nie sięga w ogóle do prasy co
dziennej. 

Jak przedstawiony poziom czytelnictwa dzienników wygląda na tle 
czytelnictwa dzienników w innych środowiskach? Dla porównania 
przytoczę wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów Akade
mii Rolniczej w Szczecinie w 1970 r. Badania te wykazały, że Glos 
Szczeciński czytało 72,2% studentów, Kurier Szczeciński 37,5%, Try
bunę Ludu 28,5%, Sztandar Młodych 15,4%. Czytelnicy innych dzien
ników nie stanowili więcej niż 3,6% badanych 4). 

Z kolei dokonajmy przeglądu czytelnictwa tygodników. Do bar
dziej poczytnych tygodników należą: Przekrój — 26,1% responden
tów czyta to czasopismo, Polityka — 22,1'%, Perspektywy — 15%. 
Dookoła świata — 12,4%, Kobieta i Życie — 10,6%, Nowa Wieś — 
9,7%, Przyjaciółka — 9,6%, Jantar (lokalny tygodnik dla młodzie
ży) — 8,8%, Kultura — 8,7% i Walka Młodych — 8,2%. Dalej w ko
lejności zasięgu czytelnictwa uplasowały się Kulisy — 7,8%, Fo-

s) Na potrzebę podejmowania badań nad odbiorem prasy i jego uwarunkowań 
społecznych zwracają uwagę P. D u b i e l , T. G o b a n - K l a s i W. P i s a 
rek: Prasoznawstwo polskie — tradycje, dorobek, perspektywy. Zeszyty Pra
soznawcze 1974 nr 3, s. 14. 
) Por.: M. B a u m g a r d i K. W e n t a : Miejsce i rola podstaw nauk politycz

nych w realizacji zadań ideowo-wychowawczvch w szkole wyższej. Studia 
Nauk Politycznych, t. 6, s. 288. 



rum — 7,8%, Panorama Północy — 7,1%. W dalszej kolejności można 
wymienić Ekran, Wiadomości Zachodnie, Na przełaj, Żołnierza Pol
skiego, Za Wolność i Lud itp. 

Z analizy czytelnictwa czasopism wynika, że 60% respondentów 
czyta dwa lub więcej tygodników, ale z drugiej strony 18,6% mło
dzieży w ogóle nie bierze do ręki prasy tygodniowej. 

Dla zobrazowania globalnej skali czytelnictwa prasy tygodnio
wej warto znów sięgnąć do danych porównawczych. Odwołajmy się 
do kolejnych wyników uzyskanych w ramach badań przeprowadzo
nych w Akademii Rolniczej. Wśród badanej tam młodzieży studenc
kiej czytelnictwo tygodników kształtowało się następująco: Politykę 
czytało 38,9%, Forum — 30,7%, Perspektywy — 23,5%, ITD — 10%, 
Kulturę — 5,9%, Argumenty — 0,4%, Życie Literackie — 1,4%, Po
litechnika — 1,8%, Studenta — 1,4%. Badania komparatystyczne 
wykazują więc, że młodzież robotnicza zajmuje dobre miejsce za
równo w czytelnictwie dzienników jak i tygodników. 

Jeśli chodzi o stan czytelnictwa w ogóle, tj. zarówno dzienników 
jak i tygodników, to stwierdzić należy, iż jest on stosunkowo wy
soki. Przeciętnie na jednego badanego przypada 4,32 tytułów gazet 
czytanych w miarę systematycznie. Drugim rzucającym się w oczy 
zjawiskiem jest występowanie wśród młodzieżowej zbiorowości czy
telniczej zróżnicowania ilościowego i jakościowego — pod względem 
zestawu czytanych tytułów i poziomu czytelnictwa. 

Bliższa analiza zjawiska zróżnicowania stopnia czytelnictwa skła
nia do wyodrębnienia w badanej grupie kilku kręgów czytelniczych. 
Dokonać tego można, przyjmując za kryterium określoną liczbę ga
zet stale przez respondentów czytanych. 

W badanej populacji rysują się trzy typologiczne kręgi czytelnicze: 
Pierwszy krąg to osoby mało czytające. Należy tu zaliczyć osoby, 

które wymieniły tylko jeden lub dwa tytuły jako czytane przez 
siebie. Krąg ten będziemy dalej określali mianem kręgu A. Drugi 
krąg to czytelnicy średnio zaawansowani. Występują tu osoby czyta
jące od trzech do pięciu tytułów. Będzie to krąg В. I wreszcie trzeci 
krąg — C. Należą do niego respondenci czytający dużo lub bardzo 
dużo, tj. od sześciu tytułów wzwyż, na ogół nie więcej niż dziesięć. 

Krąg A (mało czytających) stanowi 17,6% badanej populacji. Tak 
więc co szósty respondent czyta mało prasy. Jest to najmniejszy 
krąg w gronie respondentów i w ogóle raczej nieliczny. W kręgu 
tym na statystycznego czytelnika przypada 1,7 czytanych tytułów. 

Krąg В (średnio rozczytanych) okazał się z kolei najliczniejszy, 
stanowi niespełna połowę badanej zbiorowości czytelniczej, miano
wicie 47,7% ogółu respondentów. Przeciętnie w kręgu tym na jed
nego respondenta przypada 3,7 tytułu. 

Krąg С (dużo czytających) obejmował również znaczną liczbę, bo 
33,2% respondentów. Przeciętna czytelnictwa wynosi tu 6,6 tytu-



łu na jednego czytelnika. Zasięg czytelnictwa w poszczególnych krę
gach obrazuje tabela 1. 

Tabela 1: Zasięg czytelnictwa prasy wśród młodzieży robotniczej 

Stan 
czytelnictwa Kręgi czytelnicze 

w całej 
T y t u ł badanej A В С T y t u ł 

grupie 

N = 443 N = 79 = 
= 17,8% 

N = 215 = 
= 48,5% 

N=149 = 
= 33,7% 

DZIENNIKI: 
1. Głos Szczeciński 80,5 60,5 91,1 94,2 
2. Kurier Szczeciński 64,6 41,0 75,9 77,1 
3. Sztandar Młodych 17,7 4,8 18,6 37,5 
4. Trybuna Ludu 11,3 4,9 14,7 18,1 
5. Sport 3,0 3,1 3,7 2,5 
6. Kurier Polski 2,8 — 1,6 0,9 

TYGODNIKI: 
1. Przekrój 26,1 2,3 12,9 40,3 
2. Polityka 22,1 — 14,6 45,0 
3. Perspektywy 15,0 — 18,5 21,1 
4. Dookoła świata 12,4 — 9,9 27,4 
5. Kobieta i Zycie 10,6 — 5,6 24,0 
6. Nowa Wieś 9,7 — 7,5 22,6 
7. Przyjaciółka 9,6 2,1 9,9 17,6 
8. Jantar 8,8 5,0 16,6 16,3 
9. Kultura 8,7 — 9,8 19,6 

10. Walka Młodych 8,2 — 7,4 25,6 
11. Forum 7,8 — 5,0 9,9 
12. Kulisy 7,8 — 1,8 21,9 
13. Panorama Póinocy 7,1 3,6 7,4 25,0 
14. Na przełaj 6,1 — 5,3 7,4 
15. Wiadomości Zachodnie 4,1 15,2 3,6 0 
16. Tygodnik Morski 3,4 — 1,8 4,9 
17. Kraj Rad 2,0 — 3,6 1,4 
18. Pisma fachowe 6,2 — 5,3 7,6 

Jeśli zestawimy czytelnictwo w kręgu В z czytelnictwem wystę
pującym w kręgu A, to stwierdzimy, że następuje tu zjawisko znacz
nego wzrostu procentowego czytelnictwa w kręgu B. Pojawiają się 
też nowe w stosunku do kręgu A tytuły. Chodzi tu o Politykę, Per
spektywy, Kulturę, Dookoła świata, Walkę Młodych, prasę fachową, 
Kobietę i Zycie, Kulisy, Na przełaj, Tygodnik Morski itd. 

Dla kręgu С charakterystyczne są dwa zjawiska. Następuje dalszy 
znaczny wzrost zasięgu czytelnictwa tytułów, które występowały już 
w kręgu B. Nie obserwuje się natomiast dalszego rozszerzenia listy 
czytanych tytułów. Można więc przyjąć, że struktura tytułowa czy
telnictwa w kręgu С kształtuje się niemal identycznie ze strukturą 
w kręgu В, a wzrasta jedynie zasięg czytelnictwa tych samych ty
tułów. 



Po głębszej analizie czytelnictwa w ogóle możemy też wyodręb
nić tytuły stanowiące niejako pomosty dla przejścia od poziomu czy
telnictwa charakterystycznego dla kręgu A do poziomu stanowiącego 
wyższe stadium czytelnictwa, tj. kręgu B. Do „pomostów" nie zali
czam jednak wszystkich pism, lecz tylko te, które w kręgu С już nie 
osiągają tak znacznego przyrostu procentowego w stosunku do po
ziomu w kręgu B. 

Do pism tych zaliczam przede wszystkim: Jantar, Perspektywy, 
Trybunę Ludu, Sztandar Młodych, Dookoła świata, Wiadomości Za
chodnie oraz Kulisy i Przyjaciółkę. Głos Szczeciński i Kurier Szcze
ciński zajmują tu osobne miejsce, bo już w kręgu В osiągają wy
soką poczytność, z natury rzeczy więc przyrost procentowy czytelni
ków w kręgu С nie może być w ich przypadku znaczny. Niezależnie 
od tego już w tym miejscu należy zaznaczyć, że Glos Szczeciński 
przede wszystkim, a także Kurier Szczeciński stanowią swoistą oś 
czytelnictwa, gdyż znaczną i rosnącą liczbę czytelników mają we 
wszystkich kręgach. 

Pomiędzy kręgami С i В również daje się zauważyć grupa tytułów 
o charakterze pomostowym. Do grupy tej zaliczyłbym te, które od
znaczają się znacznym wzrostem poczytności w kręgu С w stosunku 
do poziomu poczytności występującego w kręgu B. Należy tu wy
mienić Sztandar Młodych, Politykę, Przekrój, Dookoła świata, Pano
ramę Północy i Walkę Młodych, Nową Wieś oraz Kobietę i Zycie. 

Obok pism stanowiących pomosty między kręgami analiza pozwala 
wyodrębnić także i inny typ tytułów — tych, które spełniają swoistą 
rolę osi czytelnictwa prasy wśród młodzieży. To pisma, które wystę
powały we wszystkich kręgach czytelniczych. Wymienić tu należy 
Głos Szczeciński i Kurier Szczeciński, o czym już wspomniałem, 
a także Sztandar Młodych, Przekrój, Panoramę Północy i Nową Wieś. 

Próbując zbudować prawo rządzące czytelnictwem w grupach zau
ważyć należy, że różnice te sprowadzają się do dwóch kategorii: 
liczby czytanych tytułów (ta prawidłowość rysuje się głównie na tle 
porównań czytelnictwa kręgu A z czytelnictwem kręgu B) oraz — 
zasięgu procentowego czytelnictwa poszczególnych tytułów (różnice 
czytelnictwa w kręgach В i C). 

Tak więc prawo rządzące wzrostem czytelnictwa można nazwać 
zasadą prasy dodanej. Nie występuje natomiast zjawisko zanikania 
w kręgach wyższych tych tytułów, które pojawiały się w kręgach 
niższych. Nie obserwuje się też spadku procentowego poczytności 
poszczególnych pism w miarę przechodzenia od kręgu niższego czy
telnictwa do kręgu wyższego. 

Dalsza ważna prawidłowość daje się sformułować następująco: ja
kość czytanej prasy jest uzależniona od ilości czytanej prasy. Chcąc 
inaczej prawidłowość tę ująć, należy powiedzieć, że w każdym z ba
danych kręgów czytelniczych dominują inne pisma. 

Pisząc o różnych jakościowo zestawach dzienników i czasopism 
czytanych w poszczególnych kręgach mam na myśli nie pojedyn
cze tytuły, ale zespół pism charakterystycznych dla danej grupy 
czytelników. 



Na charakterystyczny dla kręgu A zestaw składają się: Głos Szcze
ciński, Kurier Szczeciński, Sztandar Młodych. W kręgu В będą to — 
obok trzech wymienionych — takie tytuły jak: Trybuna Ludu, Per
spektywy, Jantar a następnie Polityka, Przekrój i Przyjaciółka. Krąg 
С charakteryzują: Polityka, Perspektywy, Przekrój, Kultura, Dooko
ła świata, Panorama Północy, Walka Młodych oraz Kobieta i Zycie. 

4. Czynniki dynamizujące czytelnictwo prasy w środowisku młodzie

ży robotniczej 

Jak już deklarowałem na wstępie, celem opracowania jest sformu
łowanie tez, które mogłyby być wykorzystane w praktycznej działal
ności na rzecz rozwoju czytelnictwa wśród młodzieży robotniczej. 
Stąd też zarysowany wyżej problem badawczy pragnę ująć w nieco 
innej, jak sądzę, bardziej praktycznej postaci, a mianowicie sformu
łować go następująco: co sprzyja lub powoduje osiąganie wyższych 
stopni czytelnictwa prasy, a co takiemu postępowi nie sprzyja? Są
dzę, że takie ujęcie zagadnienia stworzy dogodną sposobność dla 
wskazania, które spośród czynników obiektywnych należy urucho
mić aby stymulować dalszy wzrost czytelnictwa prasy przez mło
dzież robotniczą. 

Przy rozważaniach tego typu jednym z centralnych problemów 
metodologicznych staje się zagadnienie ustalenia katalogu czynników 
rzutujących w określony sposób na zmiany w poziomie czytelnictwa 
tak w sensie pozytywnym jak i negatywnym. 

Następnie trzeba będzie wyselekcjonować z całego zespołu czyn
ników te, które są sterowane i przez które można oddziaływać na 
poziom czytelnictwa, nasilając skalę czynników pozytywnych lub eli
minując ze środowiska czytelnika czynniki negatywne. W ostateczno
ści będzie tu chodziło o wyłonienie czynników mogących spełniać 
rolę instrumentalną w procesie stymulowania poziomu czytelnictwa 
prasy. 

Wyodrębnianie tych czynników nie jest przedsięwzięciem prostym. 
Sądzę, że odpowiednią metodą prowadzącą do realizacji tego przed
sięwzięcia będzie określenie tych cech badanych osób i sytuacji, któ
re mają związek z poziomem czytelnictwa. Ogół czynników pozapra-
sowych stymulujących czytelnictwo można podzielić na czynniki 
demograficzno-osobowościowe i środowiskowe. 

Za cechy dynamizujące czytelnictwo uznać należy te wszystkie 
właściwości samego czytelnika i jego środowiska, które we wszyst
kich fazach lub w którejkolwiek z faz rozwojowych czytelnictwa 
prasy wpływają pozytywnie na wzrost czytelnictwa. Uznanie danej 
cechy czy właściwości za nośnik czytelnictwa polegać będzie na skon
statowaniu zachodzenia różnorodnych korelacji tej właśnie cechy ze 
zróżnicowanym poziomem czytelnictwa. Operacja ta polegać musi na 
ustaleniu, czy w miarę jak nasila się dana właściwość leżąca po stro
nie czytelnika lub jego środowiska, zachodzi równolegle wzrost czy-



telnictwa. Zmienną zależną musi tu być zjawisko wzrostu czytelnic
twa a nie odwrotnie. 

Mocną stroną tego podejścia jest znaczne ograniczenie subiekty
wizmu w wysuwaniu wniosków. Z tego powodu między innymi re
spondentom nie zadano wprost pytania, dlaczego właśnie czytają tyle 
prasy, ile czytają. Prezentowane tu podejście jest podejściem obiek
tywnym. Poszukuje się bowiem czynników dynamizujących wzrost 
czytelnictwa pośród zjawisk statystycznie wymiernych. 

Zaletą tego podejścia jest, obok ograniczenia subiektywizmu, i to, 
że w wyniku zastosowania opisanej metody przedmiotem analizy 
stają się zjawiska uchwytne w procesie diagnozowania stanu czytel
nictwa dające się wykorzystać w procesie stymulowania jego wzrostu. 

Wracając do podanego podziału, do grupy czynników demogra-
ficzno-osobowościowych zaliczam takie momenty, jak płeć, wiek, 
wykształcenie oraz zainteresowania. Zaś w skład czynników środo
wiskowych, tj. sytuacyjnych, zaliczam: pochodzenie społeczne, miej
sce zamieszkania, wielkość zakładu pracy zatrudniającego respon
denta, wysokość zarobków, stopień nasilenia działalności kulturalno-
-propagandowej w macierzystym zakładzie pracy. 

Przy analizie czynników wpływających na wzrost czytelnictwa 
prasy albo wzrost ten tylko wyjaśniających posłużę się charaktery
styką średniej liczby czytanych tytułów przypadających na jednego 
czytelnika w podgrupach wyodrębnionych według kryterium cech, 
o których wyżej mowa. 

Tabela 2: Zależności zachodzące pomiędzy czynnikami demograficznymi i oso
bowościowymi a zasięgiem czytelnictwa 

Cecha Specyfikacja 1 N = 443 
cechy j w ą ą ó 1 

i 
1 

i Średnia 
о/ 1 Hczba 

I czytanych 
tytułów 

Płeć kobiety 
mężczyźni 

226 
215 

51,0 
48,5*) 

4,5 
4,09 

Wiek do 21 lat 
od 21 do 25 lat 
powyżej 25 lat 

203 
171 

60 

45,8 
38,8 
13,5 

4,39 
4,37 
4,03 

Wykształcenie podstawowe 
zasadnicze zawodowe 
średnie 

27 
212 
190 

6,1 
47,9 
42,9 

3,6 
4,3 
4,5 

Głód infor
macji 

zdaniem responden
tów informacje praso
we: 
— są wystarczające 

1 — nie są wystarczające 
269 
172 

60,7 
39,0 

4,0 
4,8 

*) W poszczególnych tabelach pomijam tę g rupę czytelników, k tó ra nie okre
śliła danej cechy. 



Płeć a czytelnictwo. Jak wynika z analizy danych zawartych w ta
beli 2, zachodzi określona korelacja między czytelnictwem prasy 
a płcią badanych respondentów. Tradycyjnie uważa się, że czyta
nie pism to zajęcie męskie, okazuje się tymczasem, że ten stereotyp 
traci rację bytu. Badania wykazują, że kobiety — młode robotnice — 
wiodą prym w czytaniu prasy. Jej zwiększone czytelnictwo wśród 
kobiet tłumaczy się częściowo tym, że jeśli przekroczą próg niskiego 
poziomu czytelnictwa, to niemal automatycznie, obok czytania gazet 
i tygodników ogólnych, sięgają po tygodniki przeznaczone dla ko
biet (Kobieta i Zycie lub Przyjaciółka), co rzutuje na wzrost prze
ciętnej czytelnictwa wśród kobiet. W środowisku męskim nie wystę
puje analogiczna sytuacja, brak bowiem podobnych pism adresowa
nych jakby wyłącznie do mężczyzn. 

Wiek a czytelnictwo. Generalnie stwierdzić należy, że w wyod
rębnionych przedziałach wieku młodzieżowego nie zarysowuje się 
istotna korelacja zasięgu czytelnictwa z tą cechą respondentów. M i 
mo to, w pierwszej grupie wieku obserwować można dwa zjawiska. 
Po pierwsze, średni poziom czytelnictwa jest stosunkowo najwyższy, 
chociaż przewaga ta jest znikoma. Po drugie, poziom czytelnictwa 
w tej grupie jest zawsze znacznie zróżnicowany; oznacza to, że w ra
mach tej grupy wieku zachodzi proces kształtowania się określo
nych postaw i nawyków czytelniczych. 

W średniej grupie wieku rozczytanie jest na poziomie nieco wyż
szym od średniego. W grupie młodzieży najstarszej zasięg czytelnic
twa ulega dalszemu, ale nieznacznemu obniżeniu. 

Pozwalają się też uchwycić pewne prawidłowości wiążące się 
z wiekiem, ale po jego skorelowaniu z płcią czytelników. Otóż ana
liza wykazuje, że u kobiet apogeum czytelnictwa przypada na lata 19 
do 21, po czym następuje stabilizacja na nieco obniżonym poziomie. 
Mężczyźni rozczytują się wolniej. Tu na maksymalne nasilenie czy
telnictwa przypadają lata od 22 do 23. Po tym okresie również na
stępuje stabilizacja poziomu czytelnictwa, ale jest on nieco wyższy 
niż w przypadku kobiet. Poziom czytelnictwa wśród mężczyzn, któ
rzy przekroczyli 25 lat życia, jest wyraźnie wyższy niż wśród kobiet 
w tym samym wieku. 

Poziom wykształcenia a rozczytanie. Istnieje przeświadczenie, że 
poziom i rodzaj wykształcenia przesądza o typie czytelnika. W ja
kim zakresie teza ta znajduje swoje potwierdzenie w odniesieniu do 
populacji młodych robotników? Uzyskane wyniki dowodzą, że osoby 
posiadające wykształcenie podstawowe z zasady zatrzymują się na 
pierwszym, najniższym stopniu poziomu czytelnictwa. 

W grupie osób posiadających wykształcenie zasadnicze zawodowe 
również nie można mówić o istnieniu korzystnych zależności mię
dzy tym wykształceniem a rozczytaniem w prasie. Na tle tego upraw
nione będzie twierdzenie, że wykształcenie, jakie daje szkoła zasad
nicza, nie stanowi bodźca stymulującego wzrost czytelnictwa prasy. 



Poziom czytelnictwa prasy w grupie młodzieży robotniczej legity
mującej się średnim wykształceniem jest najwyższy. Tylko co 10. 
osoba o takim wykształceniu czyta mało. Stwierdzić więc należy, że 
właściwe przygotowanie do rozwiniętego czytelnictwa prasy daje 
dopiero wykształcenie średnie. 

Głód informacji a poziom czytelnictwa prasy. W badanej zbioro
wości są osoby, które twierdzą, że informacje zawarte w prasie są 
wystarczające i inne, które w kwestii tej wygłaszają odmienne zda
nie. Charakterystyczne w tej sprawie jest to, że głód informacji 
jest wprost proporcjonalny do stopma nasilenia czytelnictwa. Osoby 
mało czytające na ogół sądzą, że zasób informacji przekazywanej 
za pomocą masowych środków komunikowania jest dla nich zupeł
nie wystarczający. Natomiast osoby czytające dużo uskarżają się na 
niedosyt informacji. Bliższa analiza zjawiska wykazuje jednak, że 
tym razem chodzi o zależność odwrotną, a mianowicie głód infor
macji nie jest przyczyną, lecz skutkiem rozczytania. Dopiero po prze
kroczeniu średniego poziomu czytelnictwa głód informacji zaczyna 
występować jako samodzielny czynnik dynamizujący wzrost czytel
nictwa prasy. 

* 

Człowiek kształtowany jest przez środowisko, w którym żyje: śro
dowisko pracy i środowisko zamieszkania. Tam nabiera określonych 
nawyków społeczno-kulturowych. Od charakteru tych środowisk 
w dużym stopniu zależy poziom ogólny człowieka. W jakim stopniu 
te ogólne twierdzenia odnoszą się do problemu czytelnictwa prasy 
wśród młodzieży robotniczej? 

Zależności zachodzące między czynnikami środowiskowymi czy
telnika a zasięgiem czytelnictwa przedstawia tabela 3. 

Pochodzenie społeczne a czytelnictwo. W zawartym w metryczce 
kwestionariusza pytaniu o pochodzenie społeczne chodziło głównie 
o ustalenie społecznego rodowodu kultury badanych robotników. 
Wiadomo bowiem, że z pochodzeniem społecznym wiążą się zwykle 
określone tradycje kulturowe, którymi można tłumaczyć określone 
zwyczaje i nawyki. Powstaje pytanie: czy i w jakim zakresie po
chodzenie społeczne młodzieży robotniczej wyjaśnia taki czy inny 
poziom czytelnictwa? Jak się okazuje, analiza wyników badań po
zwala na stwierdzenie dość wyraźnych korelacji między poziomem 
czytelnictwa a pochodzeniem społecznym. 

Badania w grupie robotników robotniczego pochodzenia wykazu
ją, że to pochodzenie wyjaśnia wzrost zasięgu czytelnictwa do gra
nicy średniego poziomu tego czytelnictwa. Dalej zależność ta już 
nie występuje. 

Pochodzenie inteligenckie robotników również wyjaśnia niektóre 
aspekty zjawiska czytelnictwa prasy. Korelacja między pochodzę-



Tabela 3: Czynniki środowiskowe a zasięg czytelnictwa 

Cecha 
środowiska 

Specyfikacja 
cechy N = 443 V 

/о 

Średnia 
liczba 

czytanych 
tytułów 

Pochodzenie robotnicze 350 79,3 4,3 
społeczne chłopskie 42 9,3 3,6 

inteligenckie 51 11,4 5,0 

Miejsce Szczecin 312 70,8 4,5 
zamieszkania małe miasteczko 104 23,2 4,0 

wieś 23 5,0*) 3,6 

Wysokość do 1500 zł 84 19,1 4,2 
zarobków od 1501 do 2500 zł 233 52,9 4,4 

od 2501 wzwyż 105 23,8 4,1 

Wielkość za do 200 osób 104 23,2 4,1 
łogi zakładu od 200 do 1000 osób 116 26,0 4,4 
pracy zatru od 1000 do 2000 osób 71 16,0 4,6 
dniającego od 2000 do 5000 osób 64 14,4 4,3 
respondenta od 5000 wzwyż 67 15,1 4,5 

Stopień nasi
lenia działal
ności kultu-
ralno-propa-
gandowej 
w zakładzie 
pracy 

działalność kultural-
no-propagandowa: 
— jest organizowana 
— nie jest organizo

wana 

229 

179 

51,8 

40,5 

4,6 

4,1 

*) Por. przypis do tabeli 2. 

niem a zasięgiem czytelnictwa jest tu znaczna i przekracza stopień 
korelacji, jaka zachodzi między pochodzeniem robotniczym a czy
telnictwem. Tym między innymi należy tłumaczyć niski odsetek ro
botników pochodzenia inteligenckiego wśród osób mało i średnio 
rozczytanych w prasie. 

Jeżeli zaś chodzi o pochodzenie chłopskie, to stwierdzić należy, 
że występuje ono w korelacji ujemnej. Płynie stąd wniosek, że 
kształtowanie nawyków czytelniczych wśród młodzieży robotniczej 
wywodzącej się ze środowiska chłopskiego wymaga pokonywania 
dodatkowych przeszkód. 

Na tle powyższych wywodów można, jak sądzę, przyjąć następu
jącą hipotezę: w takich samych warunkach, gdy zmienne będzie 
pochodzenie społeczne czytelników to zasięg czytelnictwa w grupie 
młodych robotników pochodzenia inteligenckiego będzie najwyższy, 
na drugim miejscu znajdzie się czytelnictwo młodzieży robotniczej 
pochodzenia robotniczego, a na ostatnim miejscu pochodzenia chłop
skiego. 



Miejsce zamieszkania a czytelnictwo. Najkorzystniejszy stan czy
telnictwa można odnotować wśród młodzieży robotniczej mieszka
jącej w Szczecinie. Czytelnictwo w środowisku młodzieży małomia
steczkowej kształtuje się na poziomie niższym od średniego wskaź
nika czytelnictwa. Najsłabsze rozczytanie występuje wśród młodzie
ży mieszkającej na wsi. 

Sądzę, że powyższa analiza wprowadza pewną korektę do wnio
sków o zależnościach między pochodzeniem społecznym a czytelnic
twem. Sprawą tą bliżej zajmować się tu nie mogę. 

Wysokość zarobków a czytelnictwo prasy. Przynależność do klasy 
robotniczej respondentów przesądza o tym, że — z grubsza rzecz 
ujmując — ich status materialny jest do siebie zbliżony. Nie jest to 
jednak grupa egalitarna. Miesięczne zarobki wahają się od 1200 do 
ponad 5000 zł. Rozpiętość jest więc znaczna. Powstaje zatem pyta
nie, czy zróżnicowana wysokość zarobków wywiera jakiś wpływ na 
zmiany w skali czytelnictwa prasy. Okazuje się, że zależności te wy
stępują i są dość silne. Przedstawione w tabeli dane ujawniają po
zytywne oddziaływanie lepszych zarobków na zasięg czytelnictwa 
prasy. Natomiast niskie zarobki utrudniają pokonywanie barier czy
telniczych. 

Wielkość zakładu pracy a zasięg czytelnictwa. Na podstawie da
nych zawartych w tabeli przyjąć należy, że środowisko pracy wy
wiera wpływ na stan czytelnictwa prasy wśród młodzieży robotni
czej. Szczególnie wyraźnie sprzyja rozwojowi czytelnictwa praca 
w zakładach liczących od 1 tysiąca do 5 tys. pracowników. W ma
łych zakładach pracy brak jest warunków sprzyjających wzrostowi 
czytelnictwa, natomiast zdarza się, że praca w bardzo dużych za
kładach pracy nie zawsze musi odbijać się na znacznym zasięgu 
czytelnictwa. 

Działalność propagandowo-kulturalna w zakładzie pracy a zasięg 
czytelnictwa. Z materiałów uzyskanych w trakcie badań ankieto
wych wynika, że wśród zakładów, gdzie pracują respondenci są ta
kie, w których prowadzi się mniej lub bardziej rozwiniętą działal
ność propagandowo-kulturalna i zakłady, w których obserwuje się 
brak takiej działalności. Jak zjawisko to odbija się na zasięgu czy
telnictwa? 

Analiza danych pozwala stwierdzić, że na proces zmian zasięgu 
czytelnictwa mają wpływ czynniki związane z działalnością kultural-
no-propagandową organizowaną w zakładzie pracy respondenta. 

5. Wnioski końcowe 

W podsumowaniu rozważań mających na celu ustalenie struktury 
czytelnictwa prasy oraz czynników obiektywnych determinujących 
poziom tego czytelnictwa w środowisku młodzieży robotniczej wiele 



momentów natury ogólnej zasługuje na wyeksponowanie. Nie będę 
tu powtarzał tych uogólnień i tez, które zostały odnotowane w toku 
rozważań. Sądzę, że udało się zweryfikować tezę generalną głoszącą, 
ż e w ś r o d o w i s k u m ł o d z i e ż y r o b o t n i c z e j s t w i e r d z o n e z r ó ż n i c o w a n i e 

p o z i o m u c z y t e l n i c t w a w i s t o t n y m s t o p n i u t ł u m a c z y s i ę d z i a ł a n i e m 

c z y n n i k ó w o b i e k t y w n y c h , t j . p o z a p r a s o w y c h . Należą do nich omó
wione czynniki środowiskowe i osobowościowe charakteryzujące po
szczególnych czytelników. Istnieją powody ku temu, aby przyjąć, 
że postawa czytelnicza wśród młodzieży robotniczej nie posiada 
charakteru autonomicznego, lecz w sposób istotny determinowana 
jest działaniem omówionyych w trakcie analizy czynników. Stwier
dzenie to oznacza ustalenie obiektywnego faktu charakteryzującego 
w poważnym stopniu badane środowisko. 

Wniosek praktyczny, jaki wynika z powyższych rozważań można 
sformułować następująco: w c e l u z w i ę k s z e n i a s k u t e c z n o ś c i o d d z i a ł y 

w a n i a n a p o z i o m c z y t e l n i c t w a m ł o d z i e ż y r o b o t n i c z e j n a l e ż y o d p o 

w i e d n i o k s z t a ł t o w a ć ś r o d o w i s k o , w k t ó r y m ż y j e t a m ł o d z i e ż . 

Okoliczności obiektywne rzutujące na poziom czytelnictwa nale
żałoby nazwać infrastrukturą czytelnictwa prasy i uznać je za pod
stawowe instrumenty, przy których pomocy można stymulować 
wzrost czytelnictwa. Tak więc prawa rządzące czytelnictwem prasy 
potwierdzają marksistowską tezę o obiektywnym charakterze warun
ków kształtujących świadomość kulturalną społeczeństwa. 

Wychodząc z powyższych ustaleń, dążąc do sformułowania koń
cowego wniosku opracowania, należy przyjąć jako dyrektywę dzia
łania ideę konsekwentnego oddziaływania w pierwszym rzędzie na 
środowisko czytelnika oraz liczyć się z tym, że i n d y w i d u a l n o ś ć j e d 

n o s t k i o d g r y w a w a ż n ą , a l e w t ó r n ą r o l ę w r o z w i j a n i u c z y t e l n i c t w a 

p r a s y . Wzrost czytelnictwa prasy nie jest bowiem wynikiem pro
stego wciągania czytelnika w krąg zainteresowań problematyką pra
sową. 

Aby odpowiedzieć na postawione na wstępie praktyczne pytanie, 
co należy czynić, aby w środowisku młodzieży stymulować wzrost 
czytelnictwa prasy, należy obecnie pokusić się o próbę zbudowania 
katalogu czynników optymalnych dla rozwoju czytelnictwa. 

Najkorzystniejsze warunki t o : 
1. zamieszkiwanie w środowisku wielkomiejskim, 
2. posiadanie średniego wykształcenia, 
3. zatrudnienie w stosunkowo dużym zakładzie pracy, 
4. otrzymywanie względnie dobrego wynagrodzenia, 
5. praca w zakładzie rozwijającym działalność propagandowo-kul-

turalną, 
6. ogólna ciekawość świata. 



Pierwsze cztery z wymienionych czynników powinny być brane 
pod uwagę w długofalowych programach kształtowania poziomu kul
turalnego społeczeństwa. Wpływ trzech ostatnich wymienionych 
czynników na poziom czytelnictwa prasy wiąże się z aktywnością 
poszczególnych zakładów pracy i środowisk, niezależnie (od pewnego 
stopnia) od ogólnego tempa społeczno-gospodarczego rozwoju kraju. 



Zeszyty тштштж 
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TERESA TURLIK-MARECKA 

ROLA I FUNKCJA 
PRASY ZAKŁADOWEJ W POLSCE 

Prasa zakładowa w 30-leciu przechodziła różne koleje 
losu. Rzadko jednak była przedmiotem badań prasoznaw-
czych, nieczęsto też jej problemy były omawiane na ła
mach ZESZYTÓW. Obecnie, gdy decyzje najwyższych 
czynników politycznych stworzyły szczególnie korzystne 
przesłanki dla rozwoju prasy zakładowej — chcemy się 
również przyczynić do bliższego poznania jej dorobku 
i trudności. Z tą myślą publikujemy pierwszy z zamie
rzonego cyklu artykułów. 

Wprowadzenie 

Mówiąc „prasa zakładowa" mamy zazwyczaj na myśli czasopisma, 
które obejmują swym zasięgiem czytelników określonych zakładów 
produkcyjnych. Wiemy, że stanowią one wraz z radiowęzłami ważny 
instrument systematycznego i efektywnego oddziaływania na za
łogę, kształtują świadomość, postawy pracowników, informują o pro
blemach zakładu, działalności organizacji społeczno-politycznych 
itp., krótko mówiąc, stwierdzamy, że odgrywają w naszym społe
czeństwie doniosłą rolę. 

Stan zgromadzonej dotychczas wiedzy o zakładowych środkach 
przekazu jest niewielki i ma raczej charakter wycinkowy. Bierze 
się to między innymi stąd, że były one stosunkowo rzadko przed
miotem badań i analiz naukowych. 

W niniejszym artykule spróbujemy szerzej, bardziej całościowo 
ująć problematykę funkcjonowania prasy zakładowej w Polsce Lu
dowej. Możliwe to będzie dzięki wykorzystaniu wyników badań nad 
rolą i funkcją tej prasy, przeprowadzonych w 1974 roku przez Ośro
dek Badań Prasoznawczych w Krakowie. Badania te zrealizowano 
przy użyciu sondażu socjologicznego, którym objęto prawie wszyst
kie redakcje wydawanych w Polsce Ludowej gazet zakładowych *) 
oraz analizy zawartości dziesięciu dobranych celowo tytułów. 

J) Na 143 rozesłane ankiety otrzymano 128 zwrotów, czyli 89,5°/o. 



Celem artykułu będzie przedstawienie w sposób skrótowy wnio
sków wynikających z badań, a nade wszystko — założonego i reali
zowanego modelu pism zakładowych. 

Ogólna charakterystyka polskiej prasy zakładowej w r. 1974 

Początki polskiej prasy zakładowej sięgają lat dwudziestych, jed
nakże najbardziej intensywnym okresem jej rozwoju jest ostatnie 
30-lecie, w którym to obserwujemy dwukrotnie proces ilościowego 
wzrostu tytułów gazet zakładowych. 

W latach pięćdziesiątych — wprost lawinowo — zaczynają się 
pojawiać na rynku wydawniczym nowe tytuły, których liczba już 
wkrótce sięga trzystu. Był to jednakże proces dość żywiołowy, co 
spowoduje, że w latach następnych znaczna część ulegnie likwidacji. 

W latach siedemdziesiątych Polska Ludowa wchodzi w okres in
tensywnego rozwoju gospodarczego. Znalazło to swoje odbicie w po
nownym ilościowym, dynamicznym wzroście tytułów. 

Obecnie prasa zakładowa obejmuje swoim zasięgiem wszystkie 
gałęzie przemysłu, z wyraźną jednak dominacją zakładów przemy
słu maszynowego oraz chemicznego. 

Liczebność załóg w większości zakładów posiadających własne 
pisma przekracza 3000 pracowników. Nieliczne z zakładów produk
cyjnych wydających własne pismo zatrudniają powyżej 10 000 osób. 
W tych przypadkach gazety przyjmują charakter pism międzyza
kładowych, których adresatem są przeważnie zakłady rozproszone 
terytorialnie i zróżnicowane pod względem profilu produkcji. 

Wielkość nakładu tych gazet jest zazwyczaj wprost proporcjonal
na do liczby zatrudnionych pracowników. Ukazują się one z różną 
częstotliwością. Są to najczęściej dwutygodniki i miesięczniki, rza
dziej natomiast tygodniki i dekadówki. 

Istnieje też zależność między częstotliwością ukazywania się pism 
a liczbą etatów dziennikarskich w poszczególnych redakcjach (im 
większa częstotliwość ukazywania się, tym większa obsada redak
cyjna). 

Podobna zależność istnieje między poziomem gazet a liczbą eta
tów dziennikarskich. Nie jest to oczywiście zasada absolutna, gdyż 
wiele pism odczuwa braki kadrowe; niektóre z nich są redagowane 
wyłącznie siłami społecznymi, a śmiało można je zaliczyć do grona 
pism wyróżniających się. Należy też uwzględnić i to, że o poziomie 
gazety, obok liczby etatów, decydują dodatkowe czynniki, takie np. 
jak: poziom kadr redakcyjnych, ich kwalifikacje, baza techniczna itp. 

Wprawdzie poziom kwalifikacji dziennikarzy zakładowych nie jest 
zadowalający, bowiem większość z nich posiada tylko wykształce
nie średnie (ewentualnie uzupełnione kursami), nie jest to jednak 
tak bardzo istotny czynnik wpływu na poziom gazet zakładowych. 
Liczy się również stopień zaangażowania zawodowego dziennika
rzy, zdobyte przez nich umiejętności, a nade wszystko — staż pracy 
redakcyjnej. Tymczasem aż 30% przebadanych redakcji gazet za
kładowych zatrudnia wyłącznie osoby ze stażem pracy niedługim, 
bo nie przekraczającym pięciu lat. 



Funkcje założone prasy zakładowej 

Na prasę zakładową można między innymi patrzeć od strony prak
tyki redakcyjnej, jak też od strony założonego przez dysponenta jej 
modelu. Przedmiotem naszego zainteresowania będą zatem: 

# funkcje założone przez dysponenta wobec prasy zakładowej i ich 
interpretacja przez zespoły redakcyjne 

# funkcje faktycznie realizowane na łamach poszczególnych pism 
zakładowych. 

Oczekiwania wobec prasy zakładowej, zasady jej organizacji 
i działalności zostały sformułowane w uchwale wydanej przez Pre
zydium CRZZ w 1966 roku (znowelizowanej w 1974 г.). W świetle 
tej uchwały zakładowe środki przekazu „...systematycznie informu
ją załogę o problemach produkcji, ekonomiki..., wyrażają opinię za
łogi w tych sprawach i zwalczają wszelkie ujemne zjawiska w ży
ciu zakładu, są ważnym czynnikiem społecznej krytyki i kontroli. 
Działalnością swoją przyczyniają się do integracji załóg i kształto
wania socjalistycznych stosunków międzyludzkich w zespołach pra
cowniczych. Wpływają na właściwy stosunek do pracy przez popu
laryzowanie ludzi dobrej roboty..." 

Spróbujmy ustalić, w jaki sposób intencje i oczekiwania nadaw
cy odbijają się w świadomości badanych redaktorów. Jakie pod
stawowe zadania mają spełniać gazety zakładowe w opinii osób je 
redagujących? 

Za dwa najważniejsze zadania, którym redaktorzy pism przypi
sują największe znaczenie można uznać: informowanie załogi oraz 
prowadzenie przez gazety działalności ideowo-wychowawczej zmie
rzającej do kształtowania wśród załogi postawy współgospodarza 
zakładu. W następnej kolejności została podkreślona działalność kry-
tyczno-interwencyjna gazet. Natomiast tylko 1/3 odpowiadających 
na ankietę podjęła próbę szczegółowszego określenia celów prasy 
wskazując na: integrowanie załogi czy mobilizowanie do wykony
wania zadań produkcyjnych, inspirowanie do twórczego wysiłku, 
kształtowanie stosunków międzyludzkich. 

Badani redaktorzy starają się przedstawić proces kształtowania 
postaw i opinii swoich czytelników przez opis modelu osobowości 
pracownika wyróżniającego się w pracy zawodowej, tzn. człowieka 
„dobrej roboty". Preferowany na łamach pism model osobowości 
pracownika — zdaniem redaktorów — to przede wszystkim wzór 
pracownika zdyscyplinowanego, rzetelnego, dającego swym postę
powaniem dobry przykład innym, pełnego inicjatywy, związanego 
z zakładem pracy (staż pracy) i angażującego się w problemy za
kładu bądź też środowiska pozazakładowego (aktywność społeczna 
i zawodowa). 

Generalnie można stwierdzić, że najczęściej badani na pierwszym 
miejscu stawiają cechy charakteru, na drugim zaś stosunek do pra
cy, natomiast jako ostatnią podają grupę cech dotyczących stosun
ków międzyludzkich. 



W grupie wartości preferowanych przez redakcje zabrakło ta
kich jak: podnoszenie kwalifikacji i ich uzupełnianie, umiejętności 
organizatorskie, osiągnięcia produkcyjne pracownika (jakość i wy
dajność pracy). 

Przedmiotem krytyki — w intencjach redakcji — najczęściej jest 
czynnik ludzki (kompleks spraw wchodzących w zakres szeroko ro
zumianej kultury pracy, np. dyscyplina pracy), dopiero w drugiej 
kolejności sprawy związane z produkcją i warunkami, w jakich dzia
łają ludzie (organizacja pracy, jakość produkowanych wyrobów, nie
kiedy gospodarka materiałowa). 

Uwaga prasy zakładowej — zdaniem redakcji — koncentruje się 
zasadniczo na dwóch grupach problemów, tj. gospodarczych (zwią
zanych bezpośrednio z produkcją) i bardzo szeroko rozumianych 
sprawach społecznych (stosunki międzyludzkie, sprawy socjalno-by
towe itp.). Stopień zainteresowania innymi problemami, jak np. po
stęp techniczny, współzawodnictwo pracy, jest różny. 

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że stosunkowo mało uwagi po
święcają redaktorzy tematyce związanej z młodzieżą, wypoczynkiem 
po pracy, sportem zakładowym. 

Funkcje realizowane przez prasę zakładową 

W celu określenia funkcji faktycznie realizowanych przez prasę 
zakładową oprzemy się na analizie zawartości określonych pism, 
wskazując na pewne cechy, które wydają się nam typowe dla wszy
stkich gazet zakładowych. 

Przedmiotem zainteresowania prasy zakładowej są cztery grupy 
problemów: ogólne problemy ekonomiczne zakładu, postęp technicz
ny i ruch racjonalizatorski, zobowiązania i czyny produkcyjne oraz 
informacje ekonomiczne o charakterze teoretycznym, np. wyjaśnia
nie podstawowych pojęć z zakresu ekonomii. Stosunkowo rzadko 
pisze się o współzawodnictwie pracy, natomiast prawie wcale o pro
blemach kooperacji wewnątrzzakładowej i opiniach odbiorców kra
jowych i zagranicznych o produkowanych przez zakład wyrobach. 
Brak też pełnej informacji na temat sposobu wynagradzania, poli
tyki personalnej, osiągnięć i doświadczeń zagranicznych. Problema
tyka dyscypliny pracy i gospodarki materiałowej w większości przy
padków była przedstawiana przez wskazywanie wszystkich zjawisk 
negatywnych i przyczyn, które je powodują, inicjowanie akcji zmie
rzających do poprawy gospodarności. 

Zainteresowania pism zakładowych nie ograniczają się tylko do 
wymienionej wyżej problematyki. Wiele uwagi poświęca się spra
wom działalności organizacji społeczno-politycznych, młodzieży, wy
poczynku po pracy, życia kulturalnego. W wielu gazetach zamie
szczane są ponadto informacje o mieście (dzielnicy), w którym znaj
duje się zakład wydający własne pismo. Gazety te spełniają rolę 
zarówno gazety zakładowej jak i lokalnej (1/3 badanych pism). 

Porównując opinie redakcji o ideale wychowawczym ze wzorem 
osobowym realizowanym przez pisma, można dostrzec dużą zbież
ność, jaka między nimi występuje. Te same lub podobne cechy są 



wymieniane w obu przypadkach. Można zatem stwierdzić, że wzór 
osobowy lansowany w prasie zakładowej jest odbiciem wzoru, jaki 
preferuje kierownictwo zakładu. 

Jakie odbicie znajduje działalność krytyczno-interwencyjna na 
łamach prasy zakładowej? 

Działalność ta jest dosyć zróżnicowana, można jednak ustalić pew
ne ogólne tendencje. Nie wszystkie gazety w równej mierze piszą 
krytycznie o wszystkich dziedzinach życia. Jest jednak prawie re
gułą, że sprawy nie związane bezpośrednio z produkcją, jak np. pro
blemy socjalne, czy nawet nie związane z zakładem (funkcjonowa
nie handlu w mieście), są częściej w porównaniu z innymi przed
miotem krytyki. 

Wnioski *) 

Zadania stawiane przed prasą zakładową są częściowo czy też 
w całości realizowane przez prasę ogólnie dostępną. Specyficzność 
pism zakładowych polega na odmiennym zakresie i sposobie ich 
realizacji. 

Przedmiot oddziaływania prasy zakładowej jest ściśle określony, 
stanowi go bowiem załoga tego samego zakładu, a więc stosunko
wo niewielka zbiorowość posiadająca wiele cech wspólnych, co stwa
rza większe — w porównaniu z prasą ogólną — możliwości kontroli 
skutecznego oddziaływania gazet zakładowych na czytelnika. 

Adresat, do którego ma prasa zakładowa docierać, wyznacza jej 
profil tematyczny, hierarchie ważności poszczególnych informacji 
i miejsce, jakie powinny zajmować one na łamach gazety. 

Uzyskane z badań wyniki umożliwiają nam sformułowanie wnio
sków, które dotyczą zakresu i sposobu realizacji zadań stawianych 
przed całą prasą zakładową. 

W badaniach stwierdzono, że istnieje dość duża zgodność między 
założonymi przez nadawcę funkcjami wobec prasy zakładowej a in
terpretacją ich przez poszczególne zespoły redakcyjne. Natomiast 
dość istotne różnice występują między prezentowanymi opiniami re
daktorów o funkcjach prasy zakładowej a faktycznie realizowanymi 
przez nią zadaniami. 

Hipotetycznie stwierdzić można, że zaobserwowane rozbieżności 
między intencjonalnym modelem pisma a jego ostatecznym kształ
tem są wynikiem nienajlepszego przygotowania fachowego redakto
rów, niedostatków warsztatowych oraz często trudnych warunków 
ich działania. 

Przypisywanie prasie zakładowej przez zespoły redakcyjne roli 
środka informacji trudno uznać za podstawową funkcję, zwłaszcza, 
że jest ona nie dość ściśle określona. 

Do zadań prasy należy między innymi działalność zmierzająca do 
integrowania załogi. Zadanie to można realizować przez ukazywa
nie zakładu jako złożonego mechanizmu produkcyjnego i gospodar
czego. Tymczasem pokazywany na łamach gazet obraz zakładu jest 
niepełny i bardzo ogólny. 
*) Por. także w niniejszym numerze „Sondaże OBP". 



Wydaje się, że prasa zakładowa powinna więcej miejsca poświę
cać problemom takim jak: kooperacja, współzawodnictwo pracy, 
płace, polityka personalna, które nie są w ogóle, albo bardzo rzadko, 
przedmiotem zainteresowania gazet. 

Nie wszystkie redakcje doceniają znaczenie publikacji historycz
nych. Objawia się to brakiem większego zainteresowania przeszło
ścią oraz przyszłością zakładu. Nie wykorzystuje się w pełni możli
wości oddziaływania na załogę przez ukazywanie perspektyw roz
wojowych zakładu, nastawiając się przede wszystkim na komento
wanie bieżących wydarzeń. 

Największa zgodność panuje między ideałem wychowawczym pre
ferowanym przez redakcje a faktyczną jego realizacją na łamach 
gazet, chociaż zabrakło w nim elementów takich jak: podnoszenie 
i uzupełnianie kwalifikacji, umiejętności organizatorskie, samodziel
ność, jednym słowem — aktywność zawodowa. 

Cechą charakterystyczną przekazywanej informacji gospodarczej 
jest sprawozdawczość, bazowanie przeważnie na opisach faktów jed
nostkowych a pomijanie ujęć problemowych. Wadą jest też naduży
wanie żargonu technicznego, języka wskaźników ekonomicznych. Za 
ten stan rzeczy trudno winić redaktorów i przyczyn upatrywać 
w braku odpowiednich kwalifikacji zawodowych, ponieważ pisanie 
o sprawach gospodarczych i ekonomicznych nie jest rzeczą łatwą, 
nawet dla doświadczonego dziennikarza. Dlatego też dziennikarz 
zakładowy chętniej i lepiej pisze o sprawach związanych ze spor
tem, wypoczynkiem załogi, używając najczęściej wywiadu jako ga
tunku dziennikarskiego. 

Zaobserwowane rozbieżności między funkcjami założonymi a rea
lizowanymi są w pewnej mierze wynikiem braku w chwili obecnej 
wyraźnie wykrystalizowanego modelu pisma zakładowego. W pierw
szym okresie powstawania prasy zakładowej w Polsce Ludowej wzo
rowano się na sprawdzonym już modelu prasy radzieckiej, zakła
dając, że głównym jej zadaniem jest mobilizowanie załogi do wyko
nywania planów produkcyjnych. Był to cel, który odpowiadał wa
runkom tamtego okresu. W tej chwili bardziej zwraca się uwagę na 
funkcję ideologiczno-wychowawczą, na rolę, jaką może spełniać ga
zeta zakładowa będąc jednym z nowoczesnych instrumentów zarzą
dzania zakładem. Istnieje wprawdzie uchwała CRZZ, stawia jednak 
ona przed prasą zakładową tylko najogólniejsze cele bez szczegóło
wego ich precyzowania. 

Nie można też zapominać o trudnościach, z jakimi się borykają 
redakcje. Są to kłopoty związane z sytuacją prawno-zawodową re
daktorów gaziet zakładowych oraz warunkami organizacyjno-tech
nicznymi. 

W naszych rozważaniach zabrakło opinii o funkcjonowaniu prasy 
zakładowej samych jej odbiorców, tj. czytelników. Możemy jedynie 
szacunkowo określić, iż w zasięgu jej oddziaływania znajduje się 
blisko milion osób, jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko liczbę zatrud
nionych pracowników (bez ich rodzin) w zakładach, które posiadają 
własne gazety. 
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ADAM ROPA 

HUMOR I SATYRA W POLSKIEJ PRASIE 
W Ośrodku Badań Prasoznawczych dokonano analizy ilo
ściowej i jakościowej utworów humorystycznych i saty
rycznych opublikowanych w 8 polskich dziennikach i 5 | 
magazynach ilustrowanych. Niewesoły, niestety, obraz ze
stawiono z sondażem poziomu humoru i satyry w kilku 
gazetach zagranicznych. 

Wstęp 

Jedną z istotnych funkcji prasy, obok funkcji informacyjnej i wy
chowawczej, jest dostarczanie czytelnikowi najogólniej pojętej roz
rywki. Zasadniczą rolę w spełnianiu tej funkcji odgrywa humor i sa
tyra. Utwory komiczne spotkać możemy w każdej prawie gazecie, 
niezależnie od jej profilu, poziomu, kręgu odbiorców, co świadczyć 
może zarówno o dużym zapotrzebowaniu na tego typu pozycje ze 
strony czytelników, jak i o uwadze, jaką redakcje przywiązują do 
realizowania tego zapotrzebowania. 

Jak to wielokrotnie podnoszono *), komizm może spełniać donio
słą rolę społeczną. Podkreślano znaczenie utworów satyrycznych 
i humorystycznych jako źródła higieny psychicznej, wskazywano na 
poznawczą rolę komizmu, uwydatniano znaczenie śmiechu jako oręża 
w walce klasowej 2). Ostatnia, co nie znaczy najmniej ważna, rola 
komizmu to dostarczanie odbiorcy rozrywki. Wydaje się zatem, że 
zjawisko o tak wielostronnym oddziaływaniu społecznym zasługuje 
na bliższe zainteresowanie i zbadanie, szczególnie wtedy, kiedy wy
stępuje na łamach środka przekazu o takim wpływie, jaki ma prasa. 

Podstawowa trudność wiążąca się z pojęciem komizmu (a humor 
i satyra są pewnymi formami twórczości należącymi do szerszej 
dziedziny komizmu, który jest w stosunku do nich nadrzędny) wy
pływa z faktu, że praktycznie nie ma wyczerpującej i powszechnie 
ł) Zob. np. B. D z i e r a i d o k : O komizmie. Warszawa 1967, s. 127—179. 
2) A. Ł u n a c z a r s k i pisał: „Śmiech był zawsze niezwykle ważną częścią 
procesu społecznego. Rola śmiechu jest wielka także w naszej walce, ostatniej 
walce o wyzwolenie ludzkości". Cyt. za B. D z i e m i d о к i e m: Op. cit., s. 173. 



przyjętej jego definicji, a nawet uważa się niekiedy, że taka defi
nicja nie jest w ogóle możliwa3). Tymczasem przedmiotem utworu 
komicznego może być każde zjawisko społeczne, osoba, wydarzenie 
itp. i to ujęte z rozmaitych punktów widzenia, zatem narzędzie ba
dawcze powinno być również wszechstronne i skuteczne w stoso
waniu przy wszystkich przypadkach. Dodatkowa trudność wynika 
z tego, że komizm może wystąpić w niektórych naturalnych sytua
cjach czy przedmiotach jako nie zamierzony rezultat czyjejś dzia
łalności lub zbiegu wypadków wolnych od jakichkolwiek intencji 
wywoływania komizmu. W tym punkcie weszłoby do naszych rozwa
żań jeszcze pojęcie „poczucia humoru", a więc zdolność całkowicie 
indywidualna i subiektywna. 

Biorąc pod uwagę te wszystkie momenty, świadomie musimy za
łożyć pewne niezbędne ograniczenia, ujednolicenia i uproszczenia 
zarówno w zakresie badanego przedmiotu, jak i metody badawczej. 
Przedmiotem badań, których wyniki prezentujemy, stały się tylko 
utwory mające w całości intencję wywołania u odbiorcy przeżycia 
komizmu. Były to utwory, w których występuje jakiś niezwykły 
i nieoczekiwany kontrast, odstępstwo od normy ukazujące ujemne 
jakości w zjawisku, osobie lub wydarzeniu a nie wywołujące uczuć 
obrzydzenia, strachu, nienawiści itp. Celem badań było stwierdzenie, 
jakie dziedziny życia są tematem utworów satyrycznych i humory
stycznych, a także ich ocena z punktu widzenia celów wychowaw
czych sformułowanych w tezach VII Plenum КС PZPR. Dlatego też 
materiał klasyfikowano według sposobu, w jaki utwory komiczne 
odzwierciedlają rzeczywistość społeczną, jej poszczególne dziedziny 
oraz stopień ich zaangażowania w konkretne wydarzenia i procesy. 
W zależności od tego stopnia przyjęto tylko najbardziej ogólny po
dział wszystkich pozycji na satyrę, humor i dowcip (satyra najbar
dziej konkretna, dowcip — najbardziej abstrakcyjny). 

Oprócz tematyki utworów komicznych interesowało nas także i to, 
jakie wady, przywary i wynaturzenia są atakowane i krytykowane 
w tych utworach oraz, już nieco na uboczu głównego tematu, stara
liśmy się określić, w jakim stopniu polska prasa zaspokaja potrzebę 
rozrywki, zabawy, relaksu, jaki jest stopień jej rozrywkowości, „lek
kości". 

Analizą objęto zarówno dzienniki jak i tygodniki ilustrowane, 
a mianowicie Trybunę Ludu, Życie Warszawy, Express Poznański, 
Gazetę Poznańską, Glos Wielkopolski, Kurier Lubelski, Nowiny Rze
szowskie, Sztandar Ludu oraz Panoramę, Panoramę Północy, Per
spektywy, Przekrój i Tydzień za okres pierwszego kwartału 1974 
roku. 

Tematyka humoru i satyry w polskiej prasie 

Jak wykazuje analiza poszczególnych czasopism, głównym tema
tem humoru i satyry jest sfera zagadnień, które umownie możemy 
nazwać obyczajowymi. Są to sprawy dotyczące prywatnego życia 

s) B. D z i e m i d o k : Op. cit., s. 9—54. 



człowieka, jego kłopotów osobistych czy rodzinnych, problemy wią
żące się z postawami, zachowaniami, przyzwyczajeniami i zaintereso
waniami pojedynczych osób. 

W tej grupie tematycznej na pierwszy plan wysuwają się proble
my małżeńskie. Przedstawiane bywają tu żony terroryzujące swoich 
mężów, nietolerancyjne i zaborcze, nie rozumiejące swoich partne
rów, często po prostu głupie. Natomiast mężowie bywają leniwi 
i opieszali w wykonywaniu swoich obowiązków, nie troszczą się na
leżycie ani o dom, ani o żony, obojętni na sprawy rodziny, zajęci 
własnymi sprawami i przyjemnościami. 

V С1 /СОЙМ?, 
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^.dziękuję panu, my nie palimtf MACIERZYŃSKIE OBURZENIE 

Z kobietami wielka bieda, 
lecz bez kobiet żyć się nie da. 

Narzeczony bije się z narzeczoną. 
Nagle wchodzi teściowa i mówi zgor
szona: 

" * — Bójcie się Boga dzieci. Postępu-
— Moja żona jest bardzo skromną Jecie tak, jakbyście byli już po ślubie. 

osobą, nigdy o nic mnie nie prosi. 
— Moja także tylko rozkazuje. 

POWRÓT TATY " 

E l A CHODOROWSKI 

-<«? oe*«s obN/ae JUTNO; 

Na drugim miejscu pod względem ilości w grupie humoru oby
czajowego znajdują się utwory poświęcone sprawom miłości oraz 
seksu i erotyki. O ile temat stosunków między mężem i żoną jest 
pokazywany przede wszystkim w humorze rysunkowym i anegdo
cie, to sprawy erotyki w postaci różnego rodzaju „złotych myśli" — 
od złośliwych aforyzmów szydzących z wyrachowania i konsumpcyj
nego stosunku do spraw uczuć po pełne mądrości życiowej sentencje. 



Trzecim głównym tematem humoru obyczajowego są sprawy wza
jemnych stosunków między dziećmi a rodzicami. Temat ten jest 
traktowany zazwyczaj w formie pogodnej, wybitnie rozrywkowej; 
nie porusza się przy tej okazji żadnych poważniejszych problemów 
wychowawczych czy pedagogicznych. Najczęściej jeszcze krytykowa
na jest mała wrażliwość rodziców na sprawy dzieci, brak zaintere
sowania dla ich problemów. 

I wreszcie czwartą większą grupę wśród utworów poświęconych 
sprawom obyczajowym, ale wychodzącą już poza sferę czysto pry
watnych zachowań, jest seria dowcipów poruszających problem 
alkoholizmu i pijaków, ukazująca zgubne skutki nadużywania alko
holu. Najczęściej te właśnie sprawy pokazywane są w ostrej, saty
rycznej formie, są piętnowane i atakowane. 

Pozostałe utwory dotyczące spraw obyczajowych nie tworzą już 
liczebniejszych grup. 

Łącznie utwory o tematyce obyczajowej stanowiły 32,3fl/o wszyst
kich pozycji. W większości był to humor dobrotliwy, nie poruszający 
(może z wyjątkiem utworów na temat pijaków) jakichś ważnych 
i nabrzmiałych problemów społecznych. Tylko 13,5% utworów o te
matyce obyczajowej ma charakter satyryczny, najczęściej dostarcza
ją po prostu bezpretensjonalnej rozrywki i zabawy. 

Na drugim miejscu po humorze obyczajowym, ale już w znacznie 
mniejszej liczbie (tylko 9,9% wszystkich pozycji), znajduje się grupa 
utworów poświęconych tematyce, którą można nazwać gospodarczą. 
Znajdują się tu pozycje dotyczące problemów związanych z działal
nością społeczną człowieka, jego pracą zawodową, aktywnością 
w różnych dziedzinach produkcyjnych i usługach. Wyodrębniają 
się w tej grupie większą liczbą pozycji utwory o sprawach motory
zacji, usług i budownictwa. 

Najliczniejsze są tu dowcipy na temat motoryzacji i komunikacji, 
kierowców miejskich środków komunikacji i właścicieli samocho
dów, kobiet za kierownicą itp. W dalszej kolejności idą utwory na 
temat usług, najczęściej kelnerskich i rzemieślniczych oraz sprzedaw
ców w sklepach, w których to dowcipach krytykuje się niedbałość 
i niewłaściwy stosunek do klienta, niewywiązywanie się z powinności, 
biurokrację, brakoróbstwo. Utwory mówiące o usługach często mają 
charakter satyryczny, odwołują się do konkretnych sytuacji, kryty
kują konkretne instytucje i przedsiębiorstwa źle pracujące. Podobnie 
satyryczny charakter mają dowcipy na temat budownictwa i budów-



niczych, trzecia duża grupa humoru na tematy gospodarcze. Atakuje 
się w tych utworach przede wszsytkim bezmyślność, ograniczoność 
oraz zwykłe partactwo i brakoróbstwo. 

Do komizmu gospodarczego należałoby także zaliczyć utwory 
0 sprawach dotyczących całego współczesnego świata, nie tylko Pol
ski, o kryzysach gospodarczych, zagrożeniu środowiska naturalnego 
człowieka przez przemysł, przeludnieniu itp. Utwory te mają nasta
wienie satyryczne, dotyczą aktualnych wydarzeń. Są one w większo
ści przedrukami z prasy zagranicznej (w 76,2%). 

Utwory komiczne mówiące o sprawach gospodarki są w znacz
nym stopniu nastawione na krytykę problemów, zachowań, postaw 
(jest to w 42,5'% satyra), atakują bezmyślność, głupotę i ograniczo
ność, nieodpowiedzialność, brakoróbstwo czy wreszcie biurokrację. 

Następna większa grupa tematyczna to utwory o sprawach sztuki 
1 kultury. Obejmują one 8,6% wszystkich pozycji. Są to przede 
wszystkim dowcipy na temat artystów, ich stylu życia, przyzwycza
jeń, zachowań, anegdoty opowiadające o zabawnych zdarzeniach, 



których byli bohaterami, także ich karykatury itp. Sporą grupę sta
nowią utwory na temat niektórych dziedzin twórczości (głównie lite
ratury, muzyki poważnej, filmu i telewizji) oraz reakcji odbiorców 
na dzieła sztuki, powstających na tym tle uprzedzeń i nieporozu
mień. 

Utwory na temat sztuki reprezentują w większości humor, bez 
intencji moralizatorskich czy reformatorskich (humor stanowi 81,3%, 
satyra 10,3% i atakuje przeważnie głupotę, ograniczoność, nieodpo
wiedzialność, dwulicowość i obłudę). 

Żadna z pozostałych grup tematycznych, które wyodrębniliśmy 
z całości materiału, nie przekroczyła 5% wszystkich pozycji. Są to 
utwory poświęcone takim tematom, jak nauka, technika i medycyna, 
sport i turystyka, administracja i in. (zob. tabela). 

Tematyka utworów Liczba Procent 

1) obyczaje 582 32,3 
2) gospodarka 179 9,9 
3) sztuka 155 8,6 
4) nauka i technika 86 4,7 
5) sport 72 4,0 
6) administracja 65 3,6 
7) sądownictwo i przestępcy 48 2,6 
8) polityka 30 1,7 
9) religia 14 0,8 

10) wojsko 10 0,6 
11) szkoła 7 0,4 
12) inne 158 8,8 
13) nie dotyczy 397 22,0 

R a z e m 1803 100,0 

Wszystkie grupy tematyczne, z wyjątkiem dowcipów na temat 
administracji (stosunków w biurach, pracy urzędników, ich kontak
tów z petentami), reprezentują najczęstszy w naszej prasie typ utwo
rów humorystycznych. Natomiast pozycje na temat administracji są 
aż w 57,8% satyrą na biurokrację, nieodpowiedzialność, ograniczo
ność, głupotę. 

Zwraca uwagę praktyczna nieobecność humoru politycznego. Po
zycje, jakie się czasami pojawiają, dotyczą spraw międzynarodo
wych i w większości są przedrukami z prasy zagranicznej, przeważ
nie zachodniej. 

Wyjaśnień wymagają jeszcze dwie pozycje tabeli. 8,8% stanowi 
grupa utworów nazwanych i n n e . Są to pozycje, których nie udało 
się zebrać w liczebniejsze zespoły tematyczne. Utwory te dotyczą 
najprzeróżniejszych spraw, np. znajdują się tu dowcipy na temat 
Szkotów i ich skąpstwa, ludożerców, cyrkowców, umysłowo chorych, 
kowbojów, rozbitków, samobójców, kosmonautów, zwierząt, robotów, 





fakirów itd. itd. Większość z tych tematów reprezentowana jest przez 
1 lub 2 pozycje, a żaden z wymienionych tematów nie przekracza 
l°/o całości. 

Drugą grupą wymagającą omówienia jest 397 utworów, których 
nie dotyczył nasz klucz kategoryzacyjny i które zaliczono do dowci
pów abstrakcyjnych, tj. takich, które nie mają żadnych istotnych od
wołań do rzeczywistości społecznej, a zatem mniej nas interesują. 
Stąd też nie przeprowadzono już wewnętrznych podziałów tej grupy 
utworów, poprzestając na zebraniu ich w jedną grupę komizmu 
abstrakcyjnego. 

W analizie tematycznej humoru prasowego interesowały nas nie 
tylko bezpośrednio dostępne analizie tematy, ale także cechy, przy
wary, wady krytykowane przy tej okazji, i to zarówno wady charak
teru jak i niektóre społecznie szkodliwe przywary. Okazało się jed
nak, że tylko stosunkowo niewielki procent utworów rzeczywiście 
przekazuje jakieś treści, zwalcza, atakuje niepożądane zjawiska i ce
chy. Tylko 15,7% utworów nosiło taki właśnie satyryczny charakter. 

Wśród najczęściej atakowanych wad znalazły się: głupota i ograni
czoność, konsumpcyjny stosunek do życia, nieodpowiedzialność, biu
rokracja, cwaniactwo, wyrachowanie, wygodnictwo, bezduszność, nie
tolerancja, gadulstwo, skąpstwo; dopiero po nich niegospodarność, 
brakoróbstwo i in. 

Miejsce humoru i satyry w badanych tygodnikach i dziennikach 

Trudno byłoby wskazać na odrębności, które występowałyby t y ł 
k ó w tygodnikach czy tylko w dziennikach jeśli chodzi o tematykę 
utworów komicznych i przeciwstawiały jeden typ periodyków dru
giemu. Obserwowane różnice dotyczą raczej poszczególnych tytu
łów. Pewne odmienności wiążą się z pojmowaniem roli utworów 
komicznych w tygodnikach, ich miejsca w numerze i sposobu reda
gowania. W badanych tygodnikach humor i satyra miały z reguły 
określone miejsce w numerze, zazwyczaj w postaci stałych rubryk. 
Te kąciki poświęcone utworom o charakterze komicznym mają sta
łych redaktorów. Czasami są to rubryki monotematyczne, przedsta
wiające za każdym razem innego artystę (w Perspektywach) lub też 
pewien wybrany temat (w Panoramie) czy wreszcie przeprowadza
jące pewną myśl przewodnią. Występujący w tygodnikach humor 
reprezentuje zazwyczaj wyższy poziom. Najwięcej pozycji satryrycz-
nych i humorystycznych znajdujemy w Przekroju, średnio ok. 14% 
wszystkich pozycji numeru, w tym sporą ilość dowcipu abstrakcyj
nego w takich stałych rubrykach, jak „Heca — hecą" czy „Humor 
z zeszytów szkolnych", natomiast niewiele pozycji czysto satyrycz
nych. Podkreślić warto dużą różnorodność występujących w Prze
kroju form wypowiedzi: humor rysunkowy, anegdoty, aforyzmy, 
wiersze i specyficzne „michałki". 

Mniej utworów komicznych znajdujemy w innych tygodnikach. 
W Panoramie tego typu pozycje stanowią już tylko ok. 8,7%, w Per
spektywach ok. 7°/o, a w Panoramie Północy zaledwie 3,1% pozycji. 
Tym samym Panorama Północy pod względem liczby pozycji z za-



kresu humoru i satyry zbliża się do dzienników, w których liczba po
zycji komicznych oscyluje między 4,7% (lubelski Sztandar Ludu) 
a 0,2% {Zycie Warszawy). 

Jak już podkreślano wyżej, nie ma specyficznych tematów, które 
cechowałyby dzienniki. Dominują i tu te same zagadnienia i pro
blemy co w tygodnikach. Humor i satyra dzienników są tylko może 
bardziej związane z codziennością, z aktualnymi wypadkami. Mniej 
natomiast niż w tygodnikach jest dowcipu abstrakcyjnego. 

Dzienniki chętnie współpracują ze stałymi autorami, którzy bądź 
to regularnie publikują swoje prace na łamach tych pism, bądź też 
prowadzą stałe kąciki, swoistą kronikę i komentarz codzienności. Nie
stety, nie wszyscy oni reprezentują wystarczający poziom i zmysł 
krytyczny i często zamieszczane w dziennikach utwory są poniżej 
granicy dobrego gustu i smaku. 

Jeżeli chodzi o miejsce pozycji komicznych w numerze, to wy
różnić możemy dwa typy pism (dotyczy to głównie dzienników). 
Pierwszy typ stanowią pisma, w których utwory satyryczne i hu
morystyczne stanowią nieodłączną, ważną część kolumny. Humor 
i satyra występują w tych dziennikach jako ilustracja, swoisty kon
trapunkt podawanych obok poważnych informacji czy artykułów. 
W pismach tych utwory komiczne umieszczane są często na czoło
wych kolumnach i wiązane tematycznie z drukowanymi obok publi
kacjami. Stanowią one wtedy swoisty, dodatkowy komentarz, który 
uzupełnia podawane równolegle informacje, pozwala na nie spoj
rzeć z innego, często nowego i niebanalnego punktu widzenia, umoż
liwia pokazania czasami niemniej ważnej strony omawianych spraw. 

Większość gazet reprezentuje jednak typ drugi, w którym po
wiązanie pozycji komicznych z innymi pozycjami numeru jest daleko 
luźniejsze i mniej wyraźne. W tych pismach miejsce utworów ko
micznych jest w stałych rubrykach drukowanych przede wszystkim 
w wydaniach magazynowych na stałych kolumnach i często w stałej 
wielkości. Rubryki te mają charakter dodatku rozrywkowego, swoi
stego magazynu w magazynie, który publikuje obok siebie utwory 
0 bardzo różnym charakterze, o różnej formie i różnorodnej tema
tyce, które łączy tylko wspólne miejsce na kolumnie. 

O tym magazynowym zacięciu rubryk humorystycznych w naszych 
pismach świadczy także rozmaitość gatunków w nich reprezentowa
nych. W prawie każdej takiej rubryce spotkać możemy jednocześnie 
dowcipy rysunkowe, anegdoty, fraszki, zbiór (czasami kilkudzie
sięciu) aforyzmów poświęconych najrozmaitszej tematyce, a to 
wszystko jeszcze okraszone humoreską lub wierszem satyrycznym. 

Bardzo często w komponowaniu tych rubryk korzystają gazety 
z przedruków z prasy zagranicznej (z polskiej prasy zdarzają się 
przedruki tylko z Trybuny Ludu, nie licząc oczywiści przypadków, 
kiedy artysta drukuje ten sam utwór w dwóch różnych pismach jed
nocześnie) przy czym preferowany jest humor francuski, dalej an
gielski, amerykański i zachodnioniemiecki, jugosłowiański, czeski 
1 z innych krajów socjalistycznych oraz radzieckich. 

Trudno rozstrzygnąć, który z przedstawionych powyżej typów 
traktowania utworów komicznych w prasie jest lepszy. O ile bowiem 



pierwszy z nich pozwala na większą integrację pisma, na wiąza
nie elementów informacji i satyry i łączenie pewnych celów, np. wy
chowawczych z rozrywkowymi, to jednak nie jest on chyba możliwy 
do stosowania we wszystkich przypadkach i w całości. I wtedy po
zostaje sposób drugi, kóry wprawdzie nie gwarantuje osiągnięcia 
tych celów, ale zapewnia dostarczenie odbiorcy sporej porcji roz
rywki i zabawy. 

Tematyka utworów komicznych w niektórych dziennikach zagranicz
nych 

Obraz humoru i satyry, jaki rysuje się w polskiej prasie, a zwłasz
cza jego miejsce w gazetach, próbowano porównać z pozycjami ko
micznymi w niektórych dziennikach zagranicznych. W tym celu prze
prowadzono analizę wybranych czterech dzienników zagranicznych 
za okres jednego tygodnia. Analizą objęto dwa pisma radzieckie, 
a mianowicie Prawdę i Izwiestija oraz dwa angielskie : The Guardian 
i The Sun. Nie są to, co prawda, gazety całkowicie wzajemnie po
równywalne ani między sobą, ani z gazetami polskimi, ale pozwala
ją wytworzyć pewien obraz tego, jak wygląda miejsce i charakter 
humoru w dziennikach różnego typu, od najbardziej oficjalnych i po
ważnych po popołudniówki. Oto wyniki tej analizy: 

PRAWDA 

W ciągu tygodnia zamieściła 5 utworów satyrycznych o tematyce po
litycznej i gospodarczej (dotyczyły one spraw międzynarodowych, 
wydarzeń w Chile i na Cyprze, bezrobocia i inflacji w krajach kapi
talistycznych). Autorami byli wyłącznie rysownicy radzieccy. Pre
zentowany humor to w całości humor rysunkowy. 

IZWIESTIJA 

W ciągu tygodnia zamieściły 3 dowcipy o podobnej tematyce i po
dobnym charakterze co w Praludzie. 

THE GUARDIAN 

W siedmiu numerach tego dziennika znalazło się 9 dowcipów rysun
kowych. 6 z nich dotyczyło tematyki politycznej (2 — polityki mię
dzynarodowej, 4 — polityki wewnętrznej rządu brytyjskiego), pozo
stałe mówiły o tematyce obyczajowej. Oprócz tego humoru sensu 
stricto The Guardian zamieścił w omawianym tygodniu inne pozy
cje, które spełniały również funkcje rozrywkowe, np. komiks, kąciki 
zainteresowań, szachowy i bridżowy, krzyżówki itp. 

THE SUN 

Ta popołudniówka angielska opublikowała w ciągu tygodnia 77 dow
cipów rysunkowych o bardzo różnorodnej tematyce. Sportu doty
czyło 8 utworów, polityki, medycyny, dzieci i rodziców po 5 pozycji, 
4 dowcipy miały za temat stosunki małżeńskie. Oprócz tego humoru 
The Sun zamieścił w tym czasie komiksy oraz wiadomości też nie-



wątpliwie pełniące funkcje rozrywkowe (ciekawostki i plotki ze świa
ta filmu, muzyki rozrywkowej itp., publikacje na temat seksu, afer 
obyczajowych i kryminalnych i in.). 

Przy omawianiu wymienionych gazet zagranicznych zwrócić nale
ży jednak uwagę na ich objętość, na ilor.ć miejsca, które mogą po
święcić na humor i satyre. Prawda i Izwiestijo. mają średnią objętość 
6 kolumn, The Guardian od 20 do 32 kolumn, natomiast The Sun 
28—30 kolumn nieco mniejszego formatu. 

Zestawiając teraz liczby pozycji satyrycznych publikowanych 
w prasie polskiej i wybranych gazetach zagranicznych, stwierdzić 
możemy, że dzienniki polskie znajdują się pośrodku, zbliżając się pod 
względem liczby publikacji komicznych do typu reprezentowanego 
przez obie gazety radzieckie i The Guardian (w pewnym stopniu). 
Różni nasze gazety natomiast tematyka tych utworów. I w gazetach 
radzieckich i w The Guardian przeważa satyra polityczna. Pod wzglę
dem tematycznym nasze dzienniki zbliżają się raczej do typu, który 
reprezentuje Tint Sun, publikujący przede wszystkim humor nieza-
angażowany w konflikty społeczne, mający prawie wyłącznie funk
cję rozrywkową. Nie znaczy to, że brak w tym piśmie satyry poli
tycznej, schodzi ona jednak na drugi plan. 

Do The Sun zbliża też nasze dzienniki podobne traktowanie hu
moru i satyry w numerze. Obie gazety radzieckie i The Guardian 
(z polskich pism do tego typu zbliża sie Życie Warszawy i częściowo 
Trybuna Ludu) traktują utwory satyryczne jako integralną część 
kolumny. 

Natomiast w The Sun i większości polskich dzienników humor i sa
tyra funkcjonują w oderwaniu od pozostałych pozycji gazety. 

Zakończenie 

Próba syntetycznego spojrzenia na humor i satyrę w polskiej pra
sie zmusza do podkreślenia kilku momentów, które wyznaczają — 
jak się wydaje — ich charakter i rolę. 

Przede wszystkim zwraca uwagę dominująca pozycja humoru oby
czajowego, który łącznie z dowcipem abstrakcyjnym stanowi ponad 
połowę całego humoru i satyry. To skupienie uwagi na problemach 
jednostkowych, osobistych oraz dowcipie oderwanym od realiów ży
cia społecznego świadczy o pewnej tendencji do zajmowania się te
matami marginalnymi. Zainteresowanie to dotyczy kilku ulubionych 
motywów (mąż — żona, erotyka i seks, dzieci), doszczętnie wyeks
ploatowanych i wykorzystanych na wszystkie możliwe sposoby. Stąd 
też powtórzenia, powielanie ciągle na nowo tych samych sytuacji 
i zachowań. 

Także i w innych dziedzinach życia zainteresowanie humorystów 
skupia się raczej na sprawach mniej ważnych (co nie znaczy jed
nak, że mniej uciążliwych). Nie są to humor ani satyra na tematy, 
którymi aktualnie żyje kraj, które znamy z pierwszych stron gazet. 
Jeżeli już starają się one iść równolegle z bieżącymi wydarzeniami, 
to też wybierają tematy „bezpieczne", nie kontrowersyjne ani dy-



skusyjne. Będą to na przykład sprawy najnowszej mody, długich 
włosów, aktualnych wydarzeń sportowych, streakingu itp. 

Również tam, gdzie humor i satyra mówią o sprawach np. gospo
darki czy administracji, trudno powiedzieć, że zajmują się najbar
dziej kluczowymi zjawiskami, decydującymi o współczesnym obli
czu kraju, nie można bowiem za takie uznać np. dowcipów o do
zorcach, kelnerach czy sprzedawczyniach źle obsługujących klientów 
i niegrzecznych w stosunku do nich. 

Zainteresowanie kilkoma ulubionymi tematami o mniejszym zna
czeniu społecznym idzie w parze z wyraźnym preferowaniem humo
ru pogodnego i beztroskiego a pomijaniem atakującej i agresywnej 
satyry. Mało jest utworów, które by wprost wyśmiewały i zwalczały 
jakieś bolączki społeczne. Utwory o charakterze komicznym w pol
skiej prasie są więc wyraźnie nastawione na dostarczanie prostej, 
bezpretensjonalnej rozrywki, optymistycznej zabawy. 

Aby jednak ta rozrywka mogła być rzeczywiście dobra, musi być 
zagwarantowany dobry poziom publikowanych utworów humory
stycznych. Niestety, poziom ten jest bardzo różny, z przewagą 
bardzo kiepskich, czasami wręcz niesmacznych dowcipów. O ile ty
godniki prezentują w większości humor na dobrym poziomie, nie
kiedy nawet wyrafinowany, interesujący w treści i niebanalny 
formalnie, o tyle niektóre dzienniki zamieszczają utwory, które tylko 
dlatego zaliczyć można do rodzaju humorystycznych, że są tak podpi
sane. Pomijamy już ich brak oryginalności, powielanie starych, wy
tartych pomysłów czy niski poziom artystyczny, czasami nawet nie
poradność, ale niekiedy opierają się one na pomysłach, które scho
dzą poniżej pewnego oczekiwanego poziomu przyzwoitości4). 

W sumie stwierdzić należy, że prasowy humor i satyra, mające za
bawić i rozśmieszyć czytelnika, nastrajają go jednak raczej niewe
sołej. 

4) A. Z a g a j e w s k i pisze: „Istnieje jeszcze zerowy poziom satyry, tej, któ
ra rozsiadła się na ostatnich stronach sobotnich magazynów gazet codzien
nych. Jest to satyra okolicznościowa, witająca starymi dowcipami nowe wy
darzenia (...), snująca wariacje na temat wiosny, lata, jesieni i zimy, żeby 
czasem z nurtem „realistycznym" połączyć się w słusznej krytyce opieszałych 
c'ozorcow". Polityka 1974, nr 22, s. 8. 



Zeszyty PRASOZNAWCZE 
Kraków 1975 R. XVI, nr 2 (64) 

KTO MOŻE BYĆ DZIENNIKARZEM? 

W pierwszym tegorocznym numerze ZESZYTÓW PRA-
SOZNAWCZYCH opublikowaliśmy artykuł Z. Lewartow-
skiej „Czy każdy może być dziennikarzem?", poświęco
ny problematyce selekcji kandydatów do dziennikarstwa. 
Obok tego głównego tematu autorka poruszyła wiele za
gadnień związanych z całokształtem spraw zawodowych. 
Do jakiego stopnia nurtują one środowisko, świadczą wy
powiedzi dyskusyjne nadesłane do redakcji, nawiązujące 
do artykułu. Pierwszą część tych głosów zamieszczamy 
poniżej. Czekamy na dalsze glosy. 

WŁODZIMIERZ SOKORSKI 
Red. nacz. Miesięcznika Literackiego 

Zawód czy powołanie 

A rtykuł Zofii Lewartowskiej może nie wyczerpuje zagadnienia. 
•*Mecz porusza wiele spraw bardzo istotnych dla współczesnego 
zawodu dziennikarskiego. Dziennikarstwo dzisiaj jest normalną pro
fesją, której funkcja społeczna polega na aktywnym udziale w kształ
towaniu świadomości człowieka i społeczeństw ludzkich. Jak każdy 
zawód, dziennikarstwo wymaga określonego wykształcenia, a dzi
siaj nawet specjalizacji wewnątrz zawodu, minimum talentu, na które 
składa się zdolność do samodzielnego kojarzenia zjawisk, szybkość 
orientacji, przedsiębiorczość, o ile to możliwe — własny styl, język, 
twórczy konformizm, ambicja i godność zawodowa, świadomość spo
łeczna i wyczucie sytuacji, zarówno w dół, jak i w górę, dzięki czemu 
publicysta może być aktualnym uczestnikiem dialogu władzy ze 
społeczeństwem. Oczywiście nie każdy dziennikarz może i musi od
znaczać się wszystkimi tymi cechami, w zasadzie koniecznymi dla 
wykonywania tej trudnej profesji, lecz bez nich nie jest i nie może 
być pełnowartościowym pracownikiem pióra. Jak każdy zawód dzien
nikarstwo jest składowym elementem określonego systemu i dlatego 
nie można mówić we współczesnym świecie o publicyście w pełni 



niezależnym. Problem polega raczej na nieprzekraczaniu granic ele
mentarnej wiarygodności, niż na własnym „czystym sumieniu". Jest 
to sprawa bardzo istotna, która różni dziennikarstwo od innych form 
twórczości, na przykład literatury, plastyki, muzyki czy nawet f i l 
mu. Wybierając zawód dziennikarza, młody człowiek musi zdawać 
sobie sprawę, że wybiera określone stanowisko polityczne, co nie 
jest równoznaczne z serwilizmem, gdyż przeciwnie, lojalność zawodu 
dziennikarza polega na jego twórczym udziale w nieustającym w na
szych warunkach dialogu partii ze społeczeństwem, rzecz prosta z po
zycji partii, lecz ze świadomością reprezentowania spraw i poglądów 
istniejących w społeczeństwie. Już to wskazuje, że jest to zawód 
trudny, wymagający dużego wyrobienia politycznego i dobrze rozu
mianej uczciwości, która winna stanowić w sumieniu dziennikarza 
nieprzekraczalną barierę, może nie zawsze na „tak", ale na „nie" — 
na pewno. Chodzi w tym przypadku o wiarygodność tego. co dzien
nikarz mówi, wiarygodność bardziej nawet potrzebną partii, niż sa
memu publicyście, który w niejednym przypadku może łatwiej żyć, 
migając się od zajmowania stanowiska w sprawach tak zwanych 
trudnych. Natomiast cynizm jest zaprzeczeniem cech prawdziwego, 
partyjnego dziennikarza. Oczywiście są dziennikarze cynicy, ale prze
ważnie ich kariery trwają bardzo krótko. 

I w tym przypadku dochodzimy do zagadnienia najbardziej chyba 
istotnego. Dlaczego jest to zawód nie tylko trudny, lecz nie gwa
rantujący długiego życia i — co gorsza — długiej kariery. Dzienni
karz z reguły poddawany jest nieustającej krytyce i od dołu, i od 
góry. Nie tylko krytyce, lecz nawet presji. Stwarza to stany de
presyjne, powoduje liczne schorzenia i psychiczne ..zapaści". O ile 
w każdym innym zawodzie dobra, sumienna praca zapewnia okre
śloną karierę i wysługę lat do emerytury, o tyle w zawodzie dzien
nikarskim wpływa na to wiele czynników od dziennikarza niezależ
nych: sprawdzenie się lub niesprawdzenie w generalnej l ini i partii, 
rozwój wydarzeń politycznych i społecznych, właściwe wyczucie pro
cesów dojrzewających w nadchodzących wydarzeniach i wreszcie 
umiejętność przystosowania się do zaistniałej sytuacji, bez nadwerę
żania opinii dziennikarza posiadającego własne oblicze polityczne, 
kulturalne i społeczne. 

Nie są to sprawy, które można rozpatrywać w przekroju postawy 
pojedynczego publicysty. Mądra propaganda polega na możliwie 
precyzyjnym dostosowaniu potrzeb spoleczno-państwowych do real
nego wyczucia nastrojów istniejących w społeczeństwie. Nie istnieją 
w tym przypadku znaki równania, istnieją natomiast znaki odnie
sienia, zwłaszcza do problemów, które z pozycji ideologii socjalistycz
nej nie podlegają wątpliwości, lecz zawierają wielorakie warianty 
w sensie metod realizacji. Wymaga to dużej inicjatywy, nie mniej
szej cierpliwości, partyjnej odporności na przypadkowe ośrodki na
cisku, w sumie jednak stwarza duże komplikacje dla systemu nerwo
wego i powoduje konflikty wewnętrzne. 
WJ gruncie rzeczy publicysta, i to nawet najbardziej zaangażowany, 
* ' nigdy nie wie, jak długo będą trwały jego możliwości twórcze. 

Mogą się w każdej chwili wyczerpać zarówno ze względów subiek-



tywnych, jak i obiektywnych, na skutek zmienionych warunków 
w stosunku do tych, w których zaczął pracować. Środowisko dzienni
karskie jest bardzo kapryśne i ma własne sposoby, nieraz nawet 
bardzo skuteczne, milczącego wyłączania danego dziennikarza z ak
tywnego życia. Dotyczy to zwłaszcza tych, którzy się w jakiś spo
sób narazili powszechnie przyjętej etyce. Wbrew stanowisku wła
snego środowiska istnieć na dłuższą metę nie można i — jak wyka
zały wypadki, chociażby zjazdy dziennikarskie — prędzej czy póź
niej zostaje się z niego wykreślonym lub co najmniej zepchniętym 
na boczny tor. Podobna postawa niekoniecznie musi mieć coś wspól
nego ze stanowiskiem politycznym. Polskie dziennikarstwo w zasa
dzie całe stoi na stanowisku przodującej roli partii, natomiast jest 
wrażliwe na elementarne zasady etyczne, których nie można w swo
jej praktyce przekraczać, w każdym razie nie można przekraczać bez
karnie. Oczywiście można wrócić i do środowiska, i do praktyki 
dziennikarskiej, ale to wymaga tylu wyrzeczeń, że niewielu na to 
stać i jak pokazuje doświadczenie, niewielu wraca z tych, którzy 
odeszli. Wszystko to stwarza sytuacje,, że dziennikarz, w przeciwień
stwie do każdego zawodu, nie wchodzącego w zakres zawodów7 twór
czych, musi stale walczyć o swoją pozycję i w gruncie rzeczy nigdy 
(gdyż nawet dziennikarz-emeryt pisze) nie schodzi z ringu, aż pad
nie. Podobnie jest zresztą z chirurgami i może dlatego oba te zawody 
mają nie tylko najniższą średnią życia, lecz śmiertelność jest w tym 
zawodzie zjawiskiem ciągle wzrastającym. 

Wszystkie te okoliczności wymagają: po pierwsze — określenia 
warunków przygotowania do zawodu i w sensie wykształcenia 
i w sensie różnych form samokształcenia w swojej specjalności. Po 
drugie — przestrzegania etyki dziennikarskiej i przez Stowarzysze
nie Dziennikarzy Polskich, i przez władze nadrzędne, zwierzchnie, 
zwłaszcza w sensie rozumienia dyspozycyjności dziennikarza jako 
dyspozycyjności politycznej, lecz nie w stosunku do każdego tematu, 
który dziennikarz ma prawo przyjąć, lub odrzucić. Po trzecie — prze
strzegania warunków odpoczynku, leczenia, a po przejściu na eme
ryturę — gwarantowania aktywności twórczej. Po czwarte — prze
strzegania stabilizacji zawodu dziennikarskiego, ograniczenia do mi
nimum przenoszenia dziennikarza z prasy do radia i z radia do pra
sy czy telewizji lub CAF-u, ze względu na nabywaną specjalizacje 
i „wyrobienie" sobie terenu, chociażby w sensie zarobków, które do
piero w sumie stanowią o średniej, w przypadku przejścia na eme
ryturę. I po piąte — pamiętania, że zawód dziennikarza jest zawo
dem twórczym, to znaczy zależnym nie tylko od umiejętności zawo
dowych, lecz również od nastroju, klimatu, warunków, w których 
się pracuje i dla kogo się pracuje. Dziennikarz musi wiedzieć, a na
wet czuć na co dzień, że jest szanowany, ceniony, i •— co najważ
niejsze — że się wierzy w jego uczciwość wewnętrzna, w jego prze
konania, w jego zaangażowanie w sprawy, których się podjął i za 
które odpowiada przed partią i społeczeństwem swoim nazwiskiem 
i swoją opinią. 

4 Krótko mówiąc, nie wierzę, że zawód dziennikarza łączy się z cy
nizmem, natomiast w wielu przypadkach mamy do czynienia z psy-



chicznym i społecznym wyczerpaniem, na skutek — z tych lub in
nych względów — ograniczonych możliwości pracy twórczej. I wtedy 
należy świadomie przeciwdziałać sytuacji, w której człowiek nie 
z własnej winy, a w każdym razie nie zawsze z własnej winy, od
chodzi na margines swojej pracy. 

BOLESŁAW GARLICKI 
Kier. Pracowni OBP 

Lepiej bez stereotypów 

J eśli spotykam się ze stwierdzeniem, że powinien istnieć jakiś je
den schemat (przyjęty administracyjnie czy opracowany naukowo) 

selekcjonowania z góry kandydatów na przyszłych dziennikarzy, to 
budzi się we mnie natychmiast refleksja, iż wówczas nigdy bym 
prawdopodobnie nie znalazł się w szeregach pracowników tego za
wodu. Rzecznicy istnienia takiego schematu mimo woli bowiem hoł
dują stereotypowi, według którego dziennikarz powinien być czło
wiekiem obrotnym, zaradnym, wścibskim, energicznym i pewnym 
siebie. Taki obraz przedstawiają nam powieści kryminalne i filmy 
obyczajowe, nawet te, których twórcy wcale nie zamierzają wykpić 
reprezentantów naszego zawodu. Taki też obraz zagnieździł się na 
trwałe w umysłowości przeciętnego odbiorcy. 

Nie będę chyba daleki od prawdy, jeśli powiem, iż takiego „ty
powego" dziennikarza najtrudniej jest znaleźć w rzeczywistości re
dakcyjnej. Bywają — oczywiście — ci wścibscy i obrotni, znakomici 
w szybkiej reporterce codziennej. Bywają jednak też nastrojeni filo
zoficznie samotnicy, bezbłędnie zgłębiający niewidoczne dla innych 
mechanizmy życia społecznego. Zdarzają się systematyczni pedanci, 
wcale nie obdarzeni nadmierną energią, nie clo zastąpienia jednak 
w żmudnej orce adiustacyjnej. Trafi się i mól książkowy, któremu 
daleko do zaradności i pewności siebie, ale który przyczynia się do
skonale do wyłapywania potknięć i błędów innych. Bez tych wszyst
kich ludzi o rozmaitym temperamencie i różnorodnych walorach oso
bistych redakcje nigdy nie zdobędą opinii dobrze redagujących pi
smo. Których z nich jednak należałoby uznać za tych „prawdziwych" 
dziennikarzy — zgodnie z przyjętym schematem? 

Jeśli jednak zostawimy nawet na boku to zawodne — jak się oka
zuje — kryterium charakterologiczne, to może klucz selekcji będzie 
tkwił w zdobytych zasobach intelektualnych. Przyjęty stereotyp gło
si, że dziennikarz powinien być „wielkim dyletantem" o wiedzy nie
co encyklopedycznej, który by się znał po trochu na wszystkim, gdyż 
inaczej nie sprosta zmiennym zadaniom narzucanym mu przez oko
liczności jego pracy. Zgodnie z tym stereotypem programy studiów 



dziennikarskich przyjęły określony schemat „ogólnego" wykształ
cenia: trochę socjologii i ekonomii (nie wychodzących poza podsta
wowe pojęcia), nieco polityki zmieniającej się w zależności od aktu
alnej koniunktury, troszeczkę historii prasy watującej głowy przy
szłych dziennikarzy zupełnie im nie potrzebnymi datami i faktami, 
odrobinę gramatyki i stylistyki, których surowe reguły wietrzeją 
szybko w redakcyjnej praktyce. Ukłonem w kierunku owej praktyki 
są spotkania z co znakomitszymi dziennikarzami, przekazującymi 
adeptom własne doświadczenia — często dla nich nie do naśladowa
nia. Toteż poddany takiej naukowej obróbce adept wychodzi z głębo
kim przekonaniem, iż po uzyskaniu dyplomu trzeba jak najszybciej 
pozbyć się tego obciążającego balastu. 

W rzeczywistości redakcyjnej czekają nań same rozczarowania. 
Jego fragmentaryczna wiedza okazuje się nikomu nie przydatna. 
Tu nikt nie oczekuje od niego wielkich rzeczy. Liczy się umiejętność 
poprawnego napisania notatki, właściwego zaadiustowania tekstu de
peszowego, obycia z redakcyjną techniką. A więc tego, o czym na 
studiach mówiło się najmniej. Toteż znakomity absolwent, świecący 
piątkami w indeksie, czuje się oszukany i zawiedziony, gdyż wszyst
ko musi zdobywać na nowo i uczyć się ,,od zera" najprostszych czyn
ności redakcyjnych. 

Mówi się, że wiedza zdobyta w praktyce głębiej zapada w pamięć 
i wolniej z niej wietrzeje, niż wszelkie książkowe mądrości. To praw
da — kogo raz na początku objedzie wyga-reporter za przekręcenie 
nazwy instytucji, ten pilnie będzie potem sprawdzał wszystkie dane 
i nazwiska. Kogo raz przy pierwszej wizycie w drukarni nabierze 
doświadczony metrampaż, ten skrupulatnie będzie potem sprawdzał 
i uzupełniał swoje techniczne wiadomości. Ale ten trudny i często 
gorzki okres adaptacji do redakcyjnych warunków — przy niesprzy
jających okolicznościach rozciągający się na lata — może być skró
cony. Do tego właśnie powinny służyć dziennikarskie studia. 
TVT ie wierzę osobiście w możliwość ułożenia idealnego programu, któ-

^ ry mógłby zastąpić wykształcenie specjalistyczne. Sądzę, że re
dakcjom potrzeba i humanistów, i socjologów, i prawników, i ekono
mistów — z solidnym podkładem jednokierunkowej wiedzy. W toku 
pracy wiedza ta będzie się stopniowo uzupełniać i poszerzać o ele
menty, których brak odczuje sam dziennikarz w czasie wykonywa
nia zawodu. Bo ów solidny podkład wiedzy nie musi być wcale jed
noznaczny z obraną w trakcie pracy zawodowej specjalnością, ale 
stanowić powinien fundament nie do naruszenia. Jaką więc funkcję 
wyznaczyć studiom dziennikarskim, jeśli nie mają one być miesza
niną rożnych elementów, co do których przyszłej przydatności adept 
dziennikarstwa nic na razie wiedzieć nie może? 

Studia dziennikarskie — w moim przekonaniu — nie są i być nie 
mogą żadnym sitem selekcyjnym. Znaleźć się na nich powinni lu
dzie, których przydatność do zawodu już została zweryfikowani 
przez pracę w pismach studenckich lub przez współpracę z redakcja
mi. Na^ studiach dziennikarskich zatem (np. dwuletnich) powinna 
nastąpić skrócona adaptacja do przyszłego zawodu. Adept dzienni
karstwa musi na nich poznać podstawy techniki zbierania materia-



łu prasowego i techniki pisania prostych form (na te bardziej skom
plikowane przyjdzie czas później, jeśli starczy mu talentu). Powi
nien zaznajomić się z regułami adiustacji, z dokumentacją dzienni
karską i zasadami etyki zawodowej. 

Ten ściśle techniczny czy nawet technologiczny kierunek kształ
cenia musi być zarazem programowany z myślą o dniu jutrzej
szym dziennikarstwa. Nie można dopuścić do tego, by wykładowcy 
na studium petryfikowali dzisiejsze metody redakcyjnej pracy, by 
w zbożnym zamiarze „dzielenia się doświadczeniami" powielali 
i utrwalali w świadomości przyszłych dziennikarzy stare praktyki 
i stare błędy. Przecież po przyjściu do redakcji młody człowiek ma 
być rzecznikiem nowoczesności i postępu technicznego — również 
na redakcyjnym podwórku. 

Nowoczesności tej nie nauczy się jednak w warunkach, w jakich 
obecnie wegetują dziennikarskie studia. Widziałem w Finlandii in
stytut kształcenia dziennikarzy. Sale wykładowe wyglądały jak mi
niatury prawdziwych redakcji: z dalekopisami podłączonymi do 
agencji, z ciemniami fotograficznymi, z maszynami elektrycznymi 
do pisania, nawet z małym komputerem. Do wykładów z zakresu 
dziennikarstwa telewizyjnego służyło małe studio z dwiema kame
rami i pokojem kontrolnym. Dziennikarz, który wyjdzie po takim 
przygotowaniu, nie będzie wymagał lat redakcyjnego dokształcania, 
a odwrotnie — będzie stymulował środowisko starszych dziennika
rzy do śmielszego wprowadzania nowoczesności. Jutro — być mo
że — czeka nas modernizacja drukarni, wprowadzenie do nich foto
składu i składu szybkiego. Pojutrze — do drzwi redakcji zapuka 
elektronika ze swoimi pulpitami sterowniczymi, monitorami ekra
nowymi i lampami katodowymi, umożliwiającymi zlikwidowanie ze-
cerni w procesie produkcji pisma. Czy za tymi drzwiami będzie miał 
kto na to pukanie odpowiedzieć? 

MARIA SZELINGOWSKA 
Publicystka Gazety Krakowskiej 

Z wykształcenia — dziennikarz 

Т Л ziennikarzem może być każdy — oto opinia oparta na racjach 
pozornych, w jakimś procencie przecież uzasadnionych, która 

wiele mówi o naturze naszego zawodu. Jeszcze więcej o jego rodo
wodzie. Rodowodzie o tyle osobliwym, że tworzonym dowolnie przez 
indywidualne okoliczności biograficzne. 

Jak powstaje kadra dziennikarska? Jakie są reguły osiągania kwa
lifikacji dziennikarskich — czy można je stopniować podług kryte
riów, które wyznaczają poziom fachowości w innych zawodach? 

Zajrzyjmy do naszych ankiet personalnych. Większość z nas w ru-



bryce w y k s z t a ł c e n i e wymienia różne typy uczelni, podaje 
nazwy rozmaitych dyscyplin studiów, których program nie ma nic 
wspólnego z dziennikarstwem. Pod hasłem „zawód wyuczony" pi
szemy: polonista, historyk sztuki, prawnik, lekarz, socjolog, archi
tekt, geograf, zootechnik, muzykolog, ekonomista, a obok, w rubry
ce „zawód w y k o n y w a n y " , podajemy: dziennikarz. Ta uderza
jąca dowolność kojarzenia różnorodnych kierunków wykształcenia 
z odległą im praktyką zawodową — jest specyficzną cechą stano
wiącą o odrębności struktury kadrowej dziennikarstwa. 

Są jednak i tacy, którzy otrzymali wykształcenie o charakterze 
ściśle profesjonalnym. Wywodzą się oni z absolwentów prowadzo
nych z końcem lat czterdziestych i na przełomie lat pięćdziesiątych 
uniwersyteckich sekcji dziennikarskich. Z początkiem lat sześćdzie
siątych doszło do likwidacji tych placówek. Istniejące w owym 
kształcie studia dziennikarskie uznano za twór mało doskonały, nie 
odpowiadający rosnącym zadaniom w zakresie działalności propa
gandowej i sztuki jej uprawiania. Przesądził o tym pogląd, iż dla 
nowocześnie przygotowanego działacza, zaangażowanego w służbie 
propagandowej, potrzebna jest wiedza z konkretnej dyscypliny nau-
kowo-studyjnej. Nie bez znaczenia były tu też wnioski narzucające 
się z obserwacji zachowania tych filologów, prawników, ekonomi
stów, którzy — zatrudniani w redakcjach na zasadzie otwartego na
boru — z dnia na dzień, bez żadnego przygotowania stawali się 
dziennikarzami. Mimo braku wykształcenia warsztatowego często 
różnili się in plus od absolwentów studiów dziennikarskich. 

W r. I960 przy Uniwersytecie Warszawskim powstało Studium 
Dziennikarskie przekształcone później w dzisiejszy Instytut Dzien
nikarstwa. Powołanie tej placówki było równoznaczne z przyjęciem 
nowej koncepcji edukacji kadr dziennikarskich. Otwarto ją dla ab
solwentów różnych typów szkół wyższych, którzy po uzyskanym 
magisterium pragną poświęcić się pracy w naszym zawodzie i w cią
gu 2-letnich stacjonarnych studiów wr Instytucie zdobywają ku te
mu odpowiednie przysposobienie. Zwyciężyła więc zasada, iż mode
lową drogą kształcenia młodego narybku jest połączenie studiów 
d w u p r o f i l o w y c h . 

Równocześnie zarysowały się tendencje ujawniające dążność do 
ujęcia dziennikarstwa jako dyscypliny rządzącej się własnymi pra
wami rozwojowymi, wymagającej odpowiednich poszukiwań poznaw
czych i opracowań metodologicznych dla wyjaśniania zachodzących 
na jego gruncie zjawisk. Jednym z dominujących tematycznie kie
runków stało się prasoznawstwo. Krystalizuje się ono coraz wyraź
niej jako dziedzina źródłowej wiedzy o dziennikarstwie, interpreto
wanym w kategoriach naukowych. Scalają się w nim także elementy 
wielu pogranicznych dyscyplin, watki różnych tematycznie docho
dzeń badawczych. 
_ Nie bez powodu zwracam uwagę na ten proces. Przedwcześnie 
jeszcze mówić u nas o istnieniu ugruntowanego jednolitego systemu 
kształcenia kadr dziennikarskich. Jedyną „stałą" wskazującą do
tychczas na jego zawiązki jest powszechnie przyjmowana forma stu
diów podyplomowych. Pełne i wyraziste ukształtowanie modelu edu-



kacji może nastąpić wraz z postępującą ewolucją programu dydak
tycznego. Dla niej zaś rozstrzygające znaczenie ma właśnie ów pro
ces sublimowania się dziennikarstwa w określoną dziedzinę wiedzy 
naukowej, z właściwie wytyczonym polem penetracji badawczej, 
z dobrze ustawionym warsztatem metodologicznym ogarniającym po
trzeby praktyki. 

Dziennikarstwo o takiej postaci i funkcji znajduje się dopiero 
in statu nascendi. I właśnie w tym fakcie upatrywać należy jedną 
z ważnych przyczyn wciąż jeszcze nie najdoskonalszych rozwiązań, 
które podejmuje się z myślą o kształceniu młodej kadry. 

Nie tak łatwo odpowiedzieć na pytanie: co to znaczy uczyć dzien
nikarstwa. Jakie elementy wiedzy powinny wchodzić w zakres tej 
edukacji? Na jakich zasadach budować system kształcenia — czy 
ma on być tylko jednym z kanałów dopływu kadr, czy też podpo
rządkować mu i te inne, na przełaj, wprost do zawodu prowadzące 
ścieżki naboru? Każde z tych pytań to temat do dyskusji nałado
wanej kontrowersyjnymi poglądami. 

A ktualna sytuacja w polskim dziennikarstwie jest zdecydowanie 
odmienna w stosunku do tej, jaka istniała do lat sześćdziesią

tych. Przesądził o tym fakt powstania w kilku regionach ośrodków 
studiów podyplomowych. W przeciwieństwie do studium stacjonar
nego przy Instytucie Warszawskim służą one dokształcaniu młodych 
dziennikarzy, którzy posiadają już co najmniej 2-letni staż pracy 
w prasie, radiu i TV, gazetach zakładowych, radiowęzłach. Warsza
wa kształci więc kandydatów zawodu dziennikarskiego — Kraków, 
Katowice czy Wrocław stażystów i młodszych redaktorów, niekiedy 
o pewnym wyrobieniu redakcyjnym. Zespół tych placówek stanowi 
obecnie trzon naszego modelu zawodowego szkolnictwa dziennikar
skiego. Z wyjątkiem Studium Warszawskiego są to placówki młode. 
Jedno-, dwu-, trzyletni okres działalności na ogół nie zachęca do 
ocen, z obawy przed zbytnią kategorycznością sądów, niedostatecz
nie umotywowanych z uwagi na jakże jeszcze cienką i kruchą war
stewkę doświadczeń. Toteż wyrażanym tu refleksjom nie przysą
dzam rangi oceny wnikającej we wszystkie aspekty zagadnienia. Jest 
to zaledwie szkic opinii, próba zasygnalizowania kilku problemów. 

Na pierwszy plan wysuwa się zagadnienie profilu i programu stu
diów. Czy zawierają one cechy wskazujące na wspólną wszystkim 
ośrodkom koncepcję kształcenia narybku dziennikarskiego? Myślę, 
że tak, jeśli pojęcie to odnieść do rodzaju wiedzy, jaką przyjmu
jemy za pierwiastkowy czynnik wykształcenia profesjonalnego. Są to 
studia bazujące na naukach polityczno-społecznych. Orientacja ta 
ściśle odpowiada spełnianym przez dziennikarstwo funkcjom poli
ty czno-ideowym. 

Jak już wspomniałam, nie jest łatwo sztukę wolno praktykowanego 
zawodu zmienić w kategorię dydaktyczną. Poza tym tak już bywa. 
że projektodawcy programów są na ogół wszędzie jedynymi zado
wolonymi z dzieła. Odbiorcy natomiast mają mniej powodów do 
pochwał. 

Czas po prostu powiedzieć otwarcie, że program szkolenia dzien
nikarskiego i jego realizacja z wielu przyczyn nie budzą zachwytu. 



Uczestnicy studiów nisko na ogół oceniają wartość intelektualną 
programów i ich przydatność. Zarzucają пр., że w doborze zagad
nień teoretycznych brak jasno wyczuwanych uzasadnień koncep
cyjnych. Jest to ich zdaniem program zorganizowany nieco na za
sadzie worka, do którego powrzucano rozmaite przedmioty, nie ba
cząc na to, że niektóre z nich są też formą powtórki wiedzy, jaką 
zdobywali w czasie studiów magisterskich. Są też przedmioty o po
dobnych zakresach poznawczych, odmienne jedynie z nazwy. 

Szczególnie ostrej krytyce poddają oni tę część programu, która 
obejmuje szkolenie zawodowe. Pod tym względem studia głęboko 
rozczarowują i zawodzą oczekiwania. Zgodnie z powszechnym mnie
maniem powinny one silnie eksponować te partie i formy zajęć dy
daktycznych, dzięki którym studia kształciłyby sprawność dzienni
karską, wprowadzały w tajniki technik redakcyjnych, uczyły orga
nizowania warsztatu, swobodnego poruszania się po obszarze zadań 
dziennikarskich. Drastycznie odczuwany w tych punktach niedo
rozwój programu ogromnie pomniejsza atrakcyjność i funkcję edu
kacyjną studiów. 

Osobnym zagadnieniem jest rekrutacja. Oczywiście działają tu re
guły proste, zwyczajne, jak w każdej praktyce naboru na studia. 
I jeśli do nich by ograniczyć sprawę, nie byłoby się nad czym za
stanawiać. 

Oba typy studiów — stacjonarne warszawskie i regionalne za
oczne — jako oficjalna instytucja wiadomego przeznaczenia tworzą 
formację stanowiącą o rozwoju potencjału dziennikarskiego. Przy
najmniej tak to rozumieć należy, traktując serio intencje, które 
legły u podstaw rozbudowy sieci placówek naukowo-dydaktycznych. 
Rozpatrując genezę ich powstania, wszędzie trafiamy na jeden i ten 
sam motyw: ogromny wzrost zapotrzebowania na młode siły dzien
nikarskie. 

Taka ocena sytuacji skłania do wysunięcia tezy: studia dzienni
karskie to główne i jedyne zaplecze kadry redakcyjnej. Brzmi to 
dość niewinnie — dopóty wszakże, dopóki zakładamy umowność 
pewnych pojęć. Czy bowiem przyjęcie takiej determinacji jest słusz
ne, a nade wszystko m o ż l i w e ? 
XJU organizowaniu struktury osobowej redakcji działają odmienne 
• * mechanizmy niż te, jakie stosuje się w innych zawodach, gdzie 

dyplom ukończenia studiów specjalistycznych przesądza o miejscu 
zatrudnienia. Zwróćmy uwagę na pewien charakterystyczny fakt: 
trzon zespołów redakcyjnych tworzą często ludzie z tzw. wolnego 
naboru. O ich przyjęciu decyduje jedno kryterium: jakość, zdolno
ści, inteligencja, to, co określamy mianem temperamentu dzienni
karskiego — nie mówiąc oczywiście o wyrobieniu i cechach postawy 
polityczno-ideowej. Mówi się o nich jako o dziennikarzach z uro
dzenia, obdarzonych „żyłką" zawodowa. Wchodzą oni od razu na 
pozycje liniowe. Ich indywidualność, inwencja, samodzielność na
dają ton pracy redakcyjnej, uwidoczniając się w pełnej sprawności 
warsztatowej. Brak przygotowania zawodowego nie odgrywa w ich 
przypadku żadnej roli. Toteż nie wymaga się, aby przez nie prze
chodzili. Jest im po prostu niepotrzebne. 



Polityka kadrowa redakcji zwraca sic głównie w kierunku poszu
kiwania tego typu dziennikarzy. Im w pierwszym rzędzie daje się 
etaty. Na przychówek ze studiów podyplomowych liczy się nato
miast w daleko mniejszym stopniu. Co tu ukrywać, przeważnie 
z konieczności. 

Sytuacja nie przedstawia się na tyle pomyślnie, żeby na pewne 
problemy spokojnie przymykać oczy, jako na zjawiska przejściowe. 
Zaczynają kiełkować bowiem sprzeczności, których nie wyeliminuje 
samoczynne działanie czasu. 

Prasa, radio, TV pilnie i niecierpliwie rozglądają się za dobrymi 
dziennikarzami. Jeśli się taki znajdzie, kupują na pniu. Równocześ
nie przez redakcje coraz większą falą przechodzą stażyści. Kto się 
lepiej zapowiada — zostaje. Są to niestety nieliczni. Potrzeby jednak 
dopingują. Uruchamia się więc sieć studiów^ podyplomowych, które 
mają ułatwić planowy nabór dziennikarzy. Zgłoszeń nie brak. Prze
kraczają wysoko możliwości przyjęć. Ale narybek stąd pochodzący 
nie przedstawia się zbyt obiecująco. Toteż redakcje wciąż na własną 
rękę penetrują różne środowiska, skąd ściągają tych najwartościow
szych „rasowych" dziennikarzy. 

fO tym, czy studia podyplomowe spełnią przypisywaną im rolę 
kuźni kadr, w dużym stopniu rozstrzygnąć może system rekrutacji. 
Rekrutacji umiejętnie s t e r o w a n e j . Już teraz wiadomo, że omi
nęła ona jedno z cenniejszych źródeł, jakim są studenckie kluby 
dziennikarskie. Skupiają one wartościowy, ciekawy element, a po
nadto stwarzają dogodne warunki selekcji kandydatów. Działalność 
w klubie jest bowiem wcale miarodajnym sprawdzianem, kto jakie 
możliwości reprezentuje. 

Nie łudźmy się jednak, że ośrodki studiów podyplomowych same 
rozwiążą problemy rekrutacji. Aktywny udział redakcji, wydaw
nictw prasowych, komitetów d/s radia i telewizji — wydaje się 
koniecznością pozadyskusyjną. Sądzę zresztą, że odnieść ją trzeba 
będzie do dużo szerszego kręgu zagadnień. Jeśli budowany system 
kształcenia kwalifikacyjnego ma stanowić o racjonalnym rozwoju 
naszego potencjału kadrowego, o rozwoju struktur i kierunków no
woczesnego dziennikarstwa — to integralnym składnikiem tego pro
cesu musi być ścisła współpraca ośrodków szkolenia z redakcjami. 
Na razie wyraża się ona w luźnych stosunkach, a jedynym konkret
nym jej przejawem jest udział wytrawnych dziennikarzy w prowa
dzeniu zajęć dydaktycznych. To nie wystarcza. 

Na koniec ostatnia refleksja. Czy nie należałoby przypadkiem za
stanowić się nad możliwościami odmłodzenia... młodego narybku? 
Droga jego dojrzewania jest wcale długa: studia wyższe (przeciętna 
wieku 22—23 lata), studia podyplomowe (25 lat), staż (1—1,5 roku). 
I oto młode siły dobrze już ciągną pod trzydziestkę, zanim zdobędą 
jakie takie ostrogi. A wiemy, jak niezwykle intensywnie, szybko 
wyczerpuje dziennikarstwo zasoby wytrzymałości psychicznej i f i 
zycznej. Jak zużywa energię, eksploatuje nerwy. Toteż i pod tym 
kątem czas najwyższy spojrzeć na rozwijający się system kształce
nia zawodowego. 



JACEK MAZIARSKI 
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Ostrożnie z racjonalną selekcją 

P ytanie postawione w tytule artykułu Zofii Lewartowskiej w ogó
le nie wymaga dyskusji. Wiadomo, że nie każdy człowiek nada

je się do zawodu dziennikarskiego, tak jak nie każdy może być tan
cerzem, bokserem zawodowym, literatem czy kierowcą autobusu. 
Sądzę, że każda profesja wymaga pewnych predyspozycji, a ich 
braku nie zrekompensuje nawet najstaranniejsza edukacja zawo
dowa. 

Próby sformalizowania profesjonalnych wymogów stawianych 
dziennikarzom doprowadziły do przeceniania edukacji przy jedno
czesnym lekceważeniu roli predyspozycji, ponieważ określenie pożą
danych kwalifikacji fachowych jest nieporównanie łatwiejsze od 
sprecyzowania kwalifikacji psychicznych, moralnych, intelektual
nych itd. Obawiam się, że nieuniknionym ubocznym skutkiem roz
woju studiów dziennikarskich w ich obecnym kształcie będzie dal
szy przyrost liczby ludzi, dla których praca w redakcji jest taką samą 
udręką, jaką —• powiedzmy — byłoby obdarzenie etatem śpiewaka 
w operze osoby pozbawionej słuchu. Dyplom ukończenia studiów 
dziennikarskich nie tylko da je prawo do wykonywania zawodu ; 
trzeba też widzieć jego drugą stronę — s k a z u j e na wykonywa
nie pracy dziennikarskiej setki osób, które nie mogą zająć się czymś 
innym, choć byłoby to korzystne i dla redakcji i dla nich samych. 
Kto wie, czy nagminność tych sytuacji nie tłumaczy wyraźnie po
garszającej się zdrowotności środowiska dziennikarskiego, trudno bo
wiem oczekiwać, by ludzie poddawani stałym stressom cieszyli się 
długim żywotem. 

Jestem jak najdalszy od kwestionowania potrzeby studiów dzien
nikarskich. Pragnąłbym jedynie, aby przed decyzjami dotyczącymi 
modelu studiów spróbować znaleźć odpowiedź na pytania podsta
wowe: co czynić, by do zawodu dziennikarskiego trafiali ludzie 
o odpowiednich predyspozycjach? Jak sprawić, by przez sito selek
cji nie przedostawały się jednostki, których nieprzydatność wycho
dzi na jaw dopiero w konfrontacji z twardymi realiami pracy redak
cyjnej — a więc już po uzyskaniu dyplomu? 

Dopiero w tym miejscu zaczyna się rzeczowa dyskusja z opinia
mi Z. Lewartowskiej, której propozycje — nie ukrywam — budzą 
we mnie odruchy sprzeciwu. Jestem zdecydowanie przeciwny owym 
naukowym metodom badania predyspozycji kandydatów na studia 
oraz opracowywanym przez specjalistów kryteriom selekcji pod ką
tem predyspozycji psycho-fizycznych. Nie wydaje mi się, by tak 
pojmowana racjonalna selekcja mogła przynieść wymierny pożytek, 
obawiam się natomiast, że przyczyniłaby się do pomnożenia kłopo
tów, z którymi i tak już trudno sobie radzić. 

Zastrzeżenie pierwsze dotyczy jawnej utopijności tezy, że da się 
sporządzić rzetelną listę kryteriów predyspozycji i na tej podsta
wie oceniać w trybie przyspieszonym przydatność kandydatów. Nie 



wyobrażam sobie poważnego psychologa, który zgodziłby się roz
strzygać autorytatywnie, jakimi cechami winien wykazywać się kan
dydat na dziennikarza. Jeszcze trudniej byłoby zamienić teoretycz
ny spis cech w jakiś praktycznie przydatny test lub sprawdzian. 
Łatwiej mówić o selekcji w o g ó l e , trudniej rozstrzygać o losie 
konkretnych, żywych ludzi. 

Kiedy selekcjonować? — pyta Z. Le warto wska i odpowiada: Im 
wcześniej, tym lepiej, a na pewno w momencie startu w zawodzie 
dziennikarskim. Otóż, moim zdaniem, wiele podstawowych cech, 
którymi powinien legitymować się dziennikarz da się ocenić nie 
na podstawie jakichś tam naukowych kryteriów (których, co tu owi
jać w bawełnę, nie ma i długo nie będzie), lecz tylko w konfronta
cji z redakcyjną praktyką. Ocena odporności psychicznej, inicjatywy, 
inwencji, poczucia odpowiedzialności, wytrwałości i wielu innych 
elementarnych cech nieodzownych w naszej profesji wymaga, nie
stety, cierpliwej i długotrwałej obserwacji. Powinna się ona doko
nywać w warunkach pracy redakcyjnej. Okres kilkunastu miesięcy — 
jak sądzę — stanowi minimum, poniżej którego nie można zejść bez 
ryzyka mylnej oceny walorów i słabości ocenianej jednostki. Nikt 
nie rodzi się dziennikarzem; roztropniej byłoby tedy pozwolić każde
mu kandydatowi sprawdzać się nie w testach podporządkowanych 
założeniu: im wcześniej, tym lepiej, lecz po prostu w pracy, w wa
runkach sprzyjających rozwojowi predyspozycji. 

Drugie zastrzeżenie wiąże się z wyrażonym pośrednio przez Z. Le-
wartowską poglądem, że pożądane byłoby ,,odsianie" jednostek od
biegających od norm przeciętności — w znaczeniu medycznym i psy
chologicznym. Oczywiście, można sobie wyobrazić i taką rekrutację 
na studia, w której utrąci się nerwicowców^, ludzi wątlejszej postu
ry, osoby obarczone kompleksami i tak dalej. Zapewne dałoby to 
w efekcie poprawę wskaźnika zdrowotności zawodu dziennikarskie
go, ale podejrzewam, że pozbyliśmy się jednocześnie ludzi utalento
wanych, być może nawet najlepszych. Tak pojmowanego sprawdzia
nu przydatności nie zdołałby przejść pomyślnie nawet Bolesław Prus 
z jego agorafobią i licznymi kompleksami. 

Zawód dziennikarski jest profesją twórczą. Stwierdzenie to po
ciąga za sobą daleko idące skutki. Porównywanie metod selek

cji w dziennikarstwie i szkółce żużlowej zatrąca o demagogię. Ży
czę naszemu środowisku dziennikarskiemu stu lat życia i pełni zdro
wia, ale mimo wszystko uważani, że w zawodach twórczych trzeba 
się pogodzić z napływem jednostek cherlawych, neurastenicznych, 
a nawet kalekich. Słabowity i histeryczny Chopin, pomylony Van 
Gogh czy Utrillo, głuchy Beethoven, psychopatyczny Proust i ty
siące innych dowodzą, że czasami opłaca się dać szansę jednostkom 
pogarszającym ogólne wskaźniki zdrowotności, ale za to legitymują
cym się bezspornymi osiągnięciami twórczymi. 

Jestem zwolennikiem selekcji kandydatów, ale pojmuję ją nieco 
inaczej niż Z. Lewartowska. Chciałbym, aby orzeczenia o zawodo
wej przydatności adeptów dziennikarstwa zapadały nie na podsta
wie wydumanych kryteriów czy testów i nie na podstawie badań 
lekarsko-psychologicznych. Sądzę, że kandydaci do zawodu dzienni-



karskiego powinni sprawdzać się w redakcyjnej praktyce, i to znacz
nie wcześniej nim uczelnia wyda dyplom, który w gruncie rzeczy 
zamyka wszelką dyskusję, ponieważ z góry przesądza o kwalifika
cjach, które dopiero mają być poddane próbie. 

Podstawową wadą obecnego systemu edukacji dziennikarskiej jest 
częste stwarzanie sytuacji bez wyjścia: przyjmuje się studentów, 
a potem wypuszcza się absolwentów, którym nie można odmówić 
wydania dyplomu, ponieważ spełnili wszystkie formalne warunki 
określone w programie studiów, choć z góry wiadomo, że tylko 
część tej zbiorowości faktycznie nadaje się do pracy w redakcjach. 
Nie dziwię się więc redaktorom naczelnym, broniącym się przed 
zatrudnianiem absolwentów studiów dziennikarskich. Nawet kupo
wanie kota w worku wiąże się z pewnym ryzykiem, a cóż dopiero 
decydowanie o zatrudnieniu człowieka, którego predyspozycje dzien
nikarskie stanowią niewiadomą. 

Proponowałbym tedy nieco odmienne — wypróbowane zresztą 
w wielu krajach — rozwiązanie. Ocena predyspozycji adepta powin
na odbywać się przed skierowaniem na studia, a decyzja powinna 
zależeć nie od uczelni lecz raczej od zainteresowanej redakcji. Wy
obrażam sobie, że racjonalna selekcja, do której trafnie przywiązuje 
tak znaczną wagę Z. Lewartowska, powinna odbywać się w toku 
rocznej — może nawet półtorarocznej — praktyki poprzedzającej 
studia dziennikarskie. 

W ierzę, że metodą doboru naturalnego dokonującego się w toku 
d ł u ż s z e g o stażu wstępnego można niemal całkowicie uwol

nić się od nagminnego dziś zjawiska kształcenia ludzi, na których 
nikt nie czeka i do których — słusznie lub niesłusznie — redakcje 
nie mają zaufania. 

Szansę zapobiegania dalszemu mnożeniu życiowych rozbitków, 
nieudaczników i frustratów widzę — odmiennie niż Z. Lewartow
ska — nie w tzw. racjonalnej selekcji, ale w selekcji naturalnej, 
która pozwoli absolwentom różnych wydziałów w porę zapoznać si^ 
z realiami pracy redakcyjnej, jeszcze przed skierowaniem na stu
dia dziennikarskie. 

Wcale nie niepokoi mnie wolny akces do naszego zawodu. Prze
ciwnie — uważam to za zdobycz, której powinniśmy strzec w imię 
rozwoju dziennikarstwa i dla dobra wszystkich zainteresowanych. 
Jeśli coś mnie niepokoi, to przede wszystkim coraz częstsze głosy 
domagające się uzależnienia dostępu do zawodu od przedstawienia 
dyplomu ukończenia studiów dziennikarskich. Tego rodzaju propo
zycje wychodzą wprawdzie naprzeciw dążeniom wydawnictw, które 
chciałyby się uwolnić od kłopotów związanych z kształceniem pra
cowników, ale — powiedzmy to sobie jasno — niosą z sobą dwo
jakie niebezpieczeństwo: utrudnienie dostępu do dziennikarstwa lu
dziom najbardziej uzdolnionym i otwarcie furtki dla wszelkiej mier
noty, która, nie mogąc przebić się w autentycznej próbie sił, szuka 
sformalizowanej, potwierdzonej indeksem przepustki do wyimagino
wanych rozkoszy naszej profesji. 

Jeśli ktoś ma wątpliwości, czy praktyczny, życiowy sprawdzian 
predyspozycji może zastąpić „naukowe metody selekcji", niech prze-



analizuje przebieg zawodowych karier naszych najwybitniejszych 
współczesnych dziennikarzy. Jakoś dali sobie radę bez formalnej 
selekcji, a często nawet i bez studiów dziennikarskich. Nie neguję 
potrzeby zawodowego dokształcania; przestrzegam tylko przed jego 
przecenianiem, bowiem studia na pewno mogą dopomóc ludziom 
utalentowanym, ale nie są w stanie przydać zdolności tym, którzy 
ich nie posiadają. 

JERZY ŁAZARZ 
Dyr. — red. nacz. Działu Analiz Prasowych ZG RSW 

Funkcje polityczne dziennikarstwa 

T) rzystępuję do dyskusji, mimo iż sprawa zasadnicza, tj. wypra-
cowanie systemu doboru i kształcenia dziennikarzy, jest już i to 

pozytywnie rozstrzygnięta *). 
Określenie specyficznych cech osobowych i poziomu kwalifikacji 

pracowników jest pochodną funkcji społecznej wykonywanego 
przez nich zawodu. Jest to prawie truizm. Nikt przecież nie powie
rzy opracowania konstrukcji mostu człowiekowi, który nie ma po
jęcia o zasadach statyki i dynamiki; nikt nie powierzy leczenia oczu 
człowiekowi, który nie ma za sobą solidnych studiów medycznych. 

Powyższe przykłady nie są jednak wystarczającym punktem wyj
ścia do dokonania paraleli dotyczących zawodu dziennikarskiego. 
Zasady dynamiki, statyki, nauka o budowie ludzkich narządów — 
podobnie jak i wiele innych zasad z zakresu techniki i innych szcze
gólnych dyscyplin — są same w sobie politycznie obojętne. Nato
miast funkcje prasy są ze swojej istoty funkcjami politycznymi; 
w konsekwencji — dziennikarstwo jest równie zawodem politycz
nym z samej swojej istoty. Tak jak nie można rozpatrywać funkcji 
i roli prasy w ogóle, uniwersalistycznie w oderwaniu od ustrojo
wych i ideowych uwarunkowań, nie można również uniwersalistycz
nie rozpatrywać wymogów stawianych dziennikarzowi. Z gruntu 
inne funkcje polityczne spełnia np. już nie tylko prasa socjalistycz
na i kapitalistyczna, ale również prasa komunistyczna w porówna
niu z prasą burżuazyjną dla przykładu we Francji czy Włoszech. 
Rola i funkcje polityczne i ideologiczne określonej prasy powodują, 
że zawód dziennikarski w krajach socjalistycznych jest pod każdym 
względem: ideowym, moralnym, kwalifikacji zawodowych i społecz
nych nieporównywalny z zawodem dziennikarza czasopism burżua-
zyjnych. 

Sądzę, że wszystkie funkcje naszej socjalistycznej, polskiej pra
sy można zawrzeć w lapidarnym, ale jakże bogatym w ideową i po
lityczną treść, haśle: ma ona być jednym z najsprawniejszych in-
*) Patrz Zygmunt K o n o p k a : Prace nad systemem doboru kadr dziennikar
skich w Polsce. Nasze Problemy 1974, nr 9/178. 



strumentów wnoszących, ugruntowujących i rozszerzających stan 
socjalistycznej świadomości społeczeństwa polskiego. Teza powyż
sza określa ideowy i polityczny charakter prasy, z niej wynika umiej
scowienie socjalistycznego dziennikarstwa we froncie ideologicznym 
partii polskich komunistów. Ze wszystkimi stąd wynikającymi kon
sekwencjami. 

Wynika stąd istotna specyfika zawodu dziennikarskiego w porów
naniu z wieloma innymi społecznie ważnymi zawodami, polegająca 
między innymi na tym, że można być działaczem politycznym i spo
łecznym będąc inżynierem, lekarzem, architektem itp., nie można 
natomiast być dziennikarzem — nie będąc działaczem politycznym 
i społecznym; pojęcia te stanowią w naszych warunkach tożsamość. 
I jest to zarówno sprawa kryteriów doboru i oceny dziennikarza, 
jak i świadomości tego faktu przy wyborze tegoż zawodu. 

Na pojęcie socjalistycznego działacza politycznego i społecznego 
składa się zespół cech osobowych, z których najistotniejszą jest głę
boka partyjność, polegająca na pełnej identyfikacji z partią, znaj
dująca swój wyraz w ideowej gotowości do obrony i upowszechnia
nia programu wychowawczego, społecznego, gospodarczego i poli
tycznego partii. 

I jeszcze jedna z tym związana, niebagatelna sprawa. Marksizm-
leninizm jest nauką żywą, rozwijającą się; również praktyka bu
downictwa socjalistycznego przebiega dynamicznie, w jej toku po
wstają ciągle nowe problemy i zagadnienia wymagające trafnego 
rozwiązywania. Funkcje socjalistycznego dziennikarstwa musi ce
chować aktywność. Jest to bez permanentnego podnoszenia wiedzy 
teoretycznej i wiedzy o społeczeństwie, w przeobrażaniu którego 
się uczestniczy — po prostu niemożliwe. Niezbędna jest więc rów
nież zdolność i gotowość do takiego permanentnego podnoszenia wie
dzy teoretycznej i społecznej. 

I może jeszcze wycieczka w jednej sprawie do prasy kapitalistycz
nej: jak wiadomo nierzadkie są przypadki, że prasowe koncerny 
kapitalistyczne nie tylko mogą, ale kupują przekonania dziennika
rzy; jest to najbardziej upokarzająca i upodlająca człowieka forma 
moralnej prostytucji. 

Czystość moralna dziennikarza stanowi u nas jedno z istotnych 
kryteriów zarówno doboru, jak i oceny dziennikarza. Najdonioślej
szym kryterium moralnym jest w warunkach tego zawodu jedność 
przekonań politycznych, ideowych motywacji, żarliwość zaangażo
wania — ze zmaterializowaną (w postaci słowa drukowanego) „pro
dukcją" publicystyczną. 
T l f kontekście tego, co wyżej powiedziałem, wątpliwe wydają mi 
" " się, w naszych warunkach, a prawidłowo zaobserwowane w pra

sie ^burżuazyjnej, stressy mające swoje źródła „w pisaniu pod ko
goś , w pisaniu z góry założonego fałszu czy — mówiąc ogólnie — 
charakterystycznym chyba dla wielu dziennikarzy prasy (radia i TV) 
kapitalistycznej pisaniu wbrew oczywistej prawdzie pod groźbą utra
ty pracy. Stressy i różne inne wyniszczające napięcia psychiczne 
rodzi tam nie tyle sam zawód dziennikarza w ogóle, ile manipulu
jący masami charakter burżuazyjnych masowych środków przekazu. 



Nie chcę twierdzić, że w naszych warunkach napięcia nerwowe 
zostały wyeliminowane. Inne mają jednak źródła. Należą do nich: 
ambicja aby trafić do czytelników jak najskuteczniej, odpowiedzial
ność za to, by słowo pisane czy mówione dziennikarza odniosło naj
pełniejszy, społecznie pożądany skutek, czasami również niepewność, 
wynikająca albo z braku wiedzy, albo z nieumiejętności rozeznania 
się w problemie lub z niedoinformowania, czy postawione w pu
blikacji tezy są rzeczywiście słuszne; nierzadko niestety jeszcze wy
wołuje napięcia brak reakcji zainteresowanych na prasową krytykę. 
Są to jednak napięcia innego rodzaju, nie wywołujące — tak cha
rakterystycznych dla dziennikarzy prasy burżuazyjnej — wewnętrz
nych konfliktów moralnych, lecz wynikające przede wszyskim 
z faktu czynnego uczestniczenia w procesie socjalistycznych prze
obrażeń. 

Na marginesie warto zauważyć, że obecnie, jak nigdy dotąd, dzien
nikarze mają stosunkowo szeroki kontakt z ośrodkami władzy poli
tycznej w kraju, zarówno na szczeblu centralnym, jak i w terenie. 
Informacja dla dziennikarzy dotycząca zamierzeń, celów i motywów 
działań jest rzeczywiście szeroka. Ma to chyba istotne znaczenie za
równo dla jakości pracy dziennikarskiej, jak i kształtowania wzra
stającej pewności co do trafności podejmowanych problemów w pra
sowych publikacjach. 

Nie ulega dla mnie wątpliwości, że zawód dziennikarza, będący 
zawodem politycznym, tożsamym pod względem treści i określonej 
ideowej gotowości psychicznej z zawodem działacza politycznego, 
musi być zawodem otwartym, gotowym wchłonąć do swego środo
wiska ludzi innych zawodów, ujawniających predyspozycje psy
chiczne, polityczne i ideowe oraz wymagane uzdolnienia pisarskie. 

Teza o kształtowaniu socjalistycznej świadomości społecznej musi 
być odczytywana w praktyce bardzo konkretnie i dotyczy edukacji 
ekonomicznej, prawnej, historycznej, estetycznej itd. 

Skuteczność oddziaływania, przy spełnionych innych warunkach, 
takich jak dobra znajomość warsztatu dziennikarskiego i jednak 
talent — który chyba zawsze należy wysoko cenić — będzie tym 
większa, im większa będzie znajomość poruszanego przedmiotu. Spe
cjalizacja, oparta na solidnych akademickich studiach prawniczych, 
historycznych i innych jest więc niezbędna. 
"1ЧТ a zakończenie chciałem dodać jeszcze jedną uwagę. Sprawy ge-
•1 ^ neralne dotyczące zawodu dziennikarskiego są pomyślnie reali
zowane, stanowią ciągłą troskę kierownictwa partii. Rezultaty są tu 
odczuwalne. 

Wydaje mi się jednak, że zbyt mało podejmuje się działań w nie
których zespołach redakcyjnych, aby stworzyć atmosferę właściwą 
dla zespołów jednakowo myślących, jednakowo i jednoznacznie za
angażowanych ideowo ludzi w ważnej służbie społecznej. Atmosferę 
porady, wzajemnej pomocy, dyskusji pryncypialnej w treści, ale 
przyjacielskiej, życzliwej w formie. 

Socjalistyczna humanizacja stosunków międzyludzkich jest rów
nież w tym zawodzie ciągle poważną rezerwą, umożliwiającą również 
szybszą i mniej bolesną adaptację młodych dziennikarzy. 
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Obyczaje 

O MAGISTRACH DZIENNIKARSTWA 
I ICH PRECEPTORACH 

Prasa to potęga. Chociaż nie stwierdzono dokładnie, którego stop
nia — ten slogan o posmaku truizmu zawiera niewątpliwą prawdę. 
W naszym kraju każdy cokolwiek interesujący się sportem pojmuje 
okrzyk PADURANU nie jako nazwisko rumuńskiego sędziego pił
karskiego, lecz jako synonim krzyczącej niesprawiedliwości. Prze
istoczenia dokonali komentatorzy sportowi. Dzięki ciętym felieto
nistom ocalono przed zapomnieniem grę sportową, którą sam upra
wiałem przed 30 laty — palanta. Tym razem jednak nie chodziło 
o mecz, sprawa dotyczyła obrony pracy doktorskiej o palancie. 
Śmiech poszedł po całym kraju, gdy dziennikarze to rozgłosili; choć 
dziś już mało kto pamięta nazwisko nieszczęsnego doktoranta i pro
motora, PALANT jest często przypominany jako przykład bezsen
sownego angażowania wysiłku naukowego do spraw x-rzędnych, 
rozmijania się teorii z potrzebami praktyki. 

Jesteśmy społeczeństwem kształcącym i dokształcającym się, a sy
stem edukacji jest nieprzerwanie doskonalony (słusznie) i refor
mowany (nie zawsze słusznie). Pewnego razu ktoś wykrył rażące 
niejednolitości w tytulaturach przysługujących absolwentom różnych 
studiów wyższych. Odtąd mamy nie tylko tradycyjnych magistrów 
filozofii, matematyki itd., lecz również aktorstwa, malarstwa i sko
ku w dal. A także dziennikarstwa. 

^ Zresztą mniejsza o nazwę, jeśli tylko za nią się kryje rzetelny za
sób nabytej bądź pogłębionej wiedzy fachowej. Koniec końców, ma
gister to „najniższy stopień naukowy otrzymywany po ukończeniu 
studiów wyższych i napisaniu rozprawy naukowej" !), lub —by przy
toczyć źródło nowsze — „w Polsce tytuł nadawany absolwentom 
pełnych studiów wyższych"2). Niechże więc będzie „mgr artysta 

1) „Słownik wyrazów obcych PWN", Warszawa 1971. 
2) „Encyklopedia Powszechna PWN" t. 2, Warszawa 1974. 



plastyk konserwator zabytków" czy „mgr dziennikarstwa" — spe
cjalista w swej dziedzinie. 

Specjalista... Rozumiem przez to, że studia kierunkowe uwieńczył 
pracą wyrażającą jego zainteresowania lub — w przypadku magi
steriów podyplomowych — już posiadane doświadczenia zawodowre. 
Szczególnie w takich dziedzinach jak dziennikarstwo, gdzie nie opra
cowanych dotąd zagadnień warsztatowych, redakcyjno-programo-
wych, organizacyjnych itp. jest bez liku, ważny jest więc każdy rze
telny opis, każda pogłębiona refleksja. 

Tymczasem pewna dziennikarka, po latach (ze względu na płeć 
przemilczę ilu) pracy w radiowej redakcji programów dziecięcych, 
ni stąd, ni zowąd mozoli się nad pracą magisterską o wybranej te
matyce czasopisma regionalnego. Prowadzący pracę profesor każe 
jej tematykę „mierzyć i liczyć", zaś ona ani wie po co, ani jak. 
Serdecznie wiec ma dosyć i metod prasoznawczych, i swojego opra
cowania, i omc 3) tytułu magisterskiego — tylko żal rezygnować po 
paru latach studiów, tuż przed metą. Zatem jakoś ciągnie i do
ciągnie. 

Chyba podobnie w latach wcześniejszych czuli się jej koledzy, 
wśród których np. reporter miejski i fotoreporter dziennika pisali 
magisteria — monografie o prasie z przełomu wieków bądź między
wojennego 20-Iecia; podobnie kolega, znający od podszewki funkcjo
nowanie gazety zakładowej; znany dziennikarz sportowy, magistru-
jący się z tematu: co prasa pisała o wojnie domowej w Hiszpanii: 
dziennikarz telewizji od jej pierwszych u nas chwil, który spisał aż 
5-letnie dzieje zawodowego czasopisma nafciarzy sprzed blisko stu 
lat; wieloletni kierownik działu miejskiego gazety wojewódzkiej, 
zajmujący się prasą tego regionu wydawaną tam 10 lat przed jego 
urodzeniem — itp. itp. tematy na pewno ciekawe i ważne, wątpli
wość budzi tylko ich autorstwo. Chodzi przecież o dziennikarzy two
rzących aktualnie prasę, radio, telewizję, pracujących po kilkanaście 
i więcej lat i na pewno mających wiele do przekazania o swoich 
doświadczeniach, choćby tylko dlatego, że w 10 albo o 20 lat po „nor
malnym" wieku uzyskiwania magisterium zachciało się im tytuł 
taki zdobywać. 

Oczywiście, któryś z przytoczonych i podobnych tematów mógł być 
osobistym hobby magistranta. Ale czy nas, dziennikarzy, wzruszyłby 
np. PALANT jako hobby doktoranta-socjologa lub historyka sportu? 
I czy w ogóle prace naukowe, choćby najniższego stopnia, mają wy
rażać prywatne upodobania — czy umiejętności i wiedzę absolwenta 
pełnych studiów wyższych? 

Dziennikarze bez przerwy traktują o koniecznej więzi nauki 
z praktyką, preceptorzy 4) dziennikarzy uczą ich (lub uczyć powinni) 
dobrego rzemiosła, w tym — zgodności teorii z praktyką. Czemu więc 
jedni i drudzy tak często popełniają błędy, słusznie wytykane in-
nviTl ? 

Pawel Dubiel 
3) O mało co (gwarowe studenckie). 
4) Dawn, nauczyciel, wychowawca („Słownik...", op. cit.). 
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Sondaże OBP 

OPINIE REDAKTORÓW 
O ZADANIACH PRASY ZAKŁADOWEJ 

W 1974 roku przeprowadzony został przez OBP sondaż roli i zadań prasy 
zakładowej w okresie intensywnego rozwoju społeczno-gospodarczego. Bada
niami objęto wszystkie redakcje aktualnie (stan z kwietnia ub. r.) ukazujących 
się w Polsce gazet zakładowych l). 

Opinie redaktorów o zadaniach, jakie powinna realizować gazeta zakłado
wa, przedstawiono w tab. 1. Analiza uzyskanych odpowiedzi pozwala stwier
dzić, że brak w tej chwili u samych twórców gazet zakładowych jasnej świa
domości celu działania tego typu prasy; jest on określony bardzo ogólnie. 

Według opinii redaktorów podstawowym zadaniem prasy zakładowej po
winno być informowanie załogi, trudno je jednak uznać za główne, ponieważ 
nie jest ono dość ściśle określone. Natomiast na pewno występują czynniki 
wyliczone w tab. 2, w sposób istotny utrudniające prawidłową realizację za
dań stawianych przed gazetami zakładowymi. Są to trudności związane z bra
kiem ściśle sprecyzowanych przepisów prawno-organizacyjnych, kłopoty ka
drowe, lokalowe, poligraficzne, finansowe itp. 

W tab. 3 pokazano opinie tych samych osób o tematyce, która jest przez 
nie preferowana na łamach redagowanego pisma. Na pierwszym miejscu 
znalazła się tematyka ekonomiczna i gospodarcza. Dlatego też dla porówna
nia przytoczono dane (tab. i) wskazujące, o jakich problemach z tego zakresu 
pisze się najczęściej 2 ) . Dane pochodzą z analizy zawartości 10 wybranych ty
tułów gazet zakładowych (rocznik 1973). 

Tabele zamieszczamy na następnych stronach. 
Jerzy Б. Sobczak 

!?, ^ r t ^ r , ? W a < ^ o n e badania omówiła w niniejszym numer/e T. T u i i i к - :,I a r e о к a 
w artykule „Rola i funkcja prasy zakładowej w Polsce". 
foi^?f-iiał ,tematyczny Informacji ekonomicznej przyjęto za J. K r a w c z y k i e m : In-

ł a " j a ekonomiczna w prasie zakładowej. ZeszijUj Prasoznawcze 1972 nr l. 



Tabela 1: Opinia redaktorów o zadaniach pisma zakładowego 

Liczba odpo
Lp. Zadanie pisma wiedzi w proc. 

(N = 128) 

1 Informowanie załogi 79,7 
2 Działalność ideowo-wychowawcza 60,1 
3 Działalność krytyczno-interwencyjna 32,8 
4 Mobilizowanie załogi do wykonywania zadań pro

dukcyjnych 31,2 
5 Integrowanie załogi 24,2 
6 Inspirowanie do twórczego wysiłku 17,2 
7 Kształtowanie stosunków międzyludzkich 11,0 

UWAGA: Suma ф 100 ze względu na możliwość wskazania więcej niż jednego zadania. 

Tabela 2: Opinie redaktorów o trudnościach redakcyjnych 

Liczba odpo
Lp. Rodzaj trudności wiedzi w proc. 

(N = 128) 

1 Brak statusu prawno-organizacyjnego gazety zakła 53,2 
dowej (nieodpowiednia siatka płac, etaty niedzien-
nikarskie itp.) 

2 Warunki techniczno-organizacyjne (warunki pracy, 47,6 
lokalowe, trudności z drukiem itp.) 

3 Zależność od władz zakładu, naciski administracji itp. 21,9 
4 Inne trudności 12,5 
5 Nie ma trudności, brak uwag lub danych 4,7 

UWAGA: Suma=£ 100. 

Tabela 3: Opinie redaktorów o tematyce, która jest najczęściej omawiana na 
łamach pisma zakładowego 

Liczba odpo
Lp. Tematyka wiedzi w proc. 

(N = 128) 

1 Gospodarcza, ekonomiczno-produkcyjna 87,4 
2 Społeczna (stosunki międzyludzkie, sprawy socjalno-

-bytowe) 58,5 
3 Działalność organizacji społeczych i politycznych 34,3 
4 Wypoczynek po pracy, turystyka, sport 33,7 
5 Wychowawcza, kształtowanie postaw i opinii (m. in. 

przedstawianie sylwetek ludzi dobrej roboty) 
Wychowawcza, kształtowanie postaw i opinii (m. in. 

przedstawianie sylwetek ludzi dobrej roboty) 30,5 
fi Postęp techniczny i wynalazczość 20,4 

8 
Młodzież i jej problemy 
Artykuły krytyczne ukazujące brak porządku i ładu 

13,4 

oraz inne negatywne zjawiska w zakładzie 

UWAGA: Suma ф 100. 
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Polski rynek prasowy w liczbach 

OD REDAKCJI: 

Inaugurujemy na lamach ZESZYTÓW PRASOZNAWCZYCH nową 
stalą rubrykę o charakterze dokumentacyjnym. Ma ona przedstawiać 
najbardziej istotne dane o działalności prasowo-wydawniczej i kol
portażowej. W formie maksymalnie syntetycznej, przez same dane 
liczbowe chcemy przekazywać materiał mogaćcy służyć ogólniejszej 
charakterystyce współczesnego polskiego rynku prasowego. 

Na początek dajemy 2 zestawienia opracowane na podstawie da
nych Instytutu Bibliograficzngeo Biblioteki Narodowej w Warszawie. 
Wprawdzie informacje z 1973 r. można by uznać za nieco odległe 
w czasie, ale nie zostały one jeszcze oficjalnie ogłoszone (Instytut 
Bibliografii BN równolegle z nami ma je podać w swym biuletynie, 
który będzie nieosiągalny dla wielu naszych odbiorców). Ponadto 
samo zestawienie danych z trzech kolejnych lat pozwala na intere
sujące porównania i wnioski. 

Spodziewamy się, że rubryka ta będzie pożyteczna dla ivielu na
szych Czytelników. 



P E R I O D Y K I WEDŁUG MIEJSCA W Y D A N I A 

A. Liczba tytułów 

Ogółem Gazety Czasopisma 

Województwa 
1971 1972 1973 1971 1972 1973 1971 1972 1973 

Polska 2776 3195 2830 56 57 56 2720 3138 2824 

M. st. Warszawa 1671 1814 1760 18 19 18 1653 1795 1652 

M. Kraków 164 193 
..... 

183 4 4 4 160 189 179 

M. Łódź 92 103 96 3 3 3 89 100 93 

M. Poznań 136 171 149 o 3 3 133 168 146 

M. Wrocław 131 159 174 4 4 4 127 155 170 

Białystok 20 30 18 1 1 19 29 17 

Bydgoszcz 37 55 40 5 5 5 
-

32 50 35 

Gdańsk 79 89 86 3 3 3 76 86 83 

Katowice 181 212 214 4 4 4 177 208 210 

Kielce 
• 

22 17 18 2 2 2 20 15 16 

Koszalin 14 29 11 1 1 1 28 10 

Kraków 6 12 3 — - - 6 12 3 

Lublin 52 62 53 2 2 2 50 60 51 

Łódź 5 12 8 — - _ 5 12 8 

Olsztyn 23 33 20 1 " 7 " _ 22 37 19 

Opole 35 37 1 i 34 50 36 

Poznań 6 IZ 3 - — — p 
C 19 3 

Rzeszów 25 29 22 1 i 1 21 28 21 

Szczecin 32 38 ~ з 7 2 2 2 30 36 35 

Warszawa 20 28 — — — 2Û 28 15 

Wrocław 10 14 8 _ 10 14 3 

Zielona Góra 15 20 15 1 1 1 19 14 



В. Nak ład jednego numeru w tysiącach egzemplarzy 

Wojewódz two 
Ogółem Gazety Czasopisma 

Wojewódz two 

1971 1972 1973 1971 1972 1973 1971 1972 1973 

Polska 36 036,9 38 537,2 39 192,3 8 622,1 9 197,7 9 490,6 27 414,8 29 339,5 29 701,7 

M . st. Warszawa 26 614.6 28 273,5 28 350,9 3 592,3 3 735,5 3 827,6 23 022,3 24 538,0 24 523,3 
M . K r a k ó w 1 453,1 1 658,1 1 719,9 493,3 539,7 574,8 959,8 1 118,4 1 145,1 
M . Łódź 1 036,5 1 076,9 1 141,9 461,5 495,6 492,3 575,0 581,3 649,6 
M . P o z n a ń 675,8 726,2 849,7 391,7 441,2 465,7 284.1 285,0 384,0 
M . Wroc ław 658,0 763,1 820,2 462,4 510,0 517,8 195,6 253,1 302,4 
Białys tok 144,4 153,1 154,9 114,4 116,3 118,5 30,0 36,8 36,4 
Bydgoszcz 554,5 637,7 712,2 416,6 460,3 489,8 137,9 177,4 222,4 
G d a ń s k 457,2 483,2 514,8 353,5 379,7 403,9 103,7 103,5 110,9 
Katowice 2 330,5 2 444,7 2 660,0 998,0 1 109,8 1 164,5 1 332,5 1 334,9 1 495,5 
Kielce 254,8 252,7 255,1 204,5 204,5 209,9 50,3 48,2 45,2 
Koszal in 146,1 155,8 133,9 128,6 137,5 121,7 17,5 18,3 12,2 
K r a k ó w 13,3 14,0 3,6 — — — 13,3 14,0 3,6 
Lublin 295,4 357,9 349,9 223,9 244,9 263,6 71,5 113,0 86,3 
Łódź 36,4 38,6 28,8 — — — 36,4 38,9 28,8 
Olsztyn 345,5 395,3 415,8 104,3 107,2 113,2 241,2 288,1 302,6 
Opole 220,5 219,2 213,8 164,1 171,2 171,1 56,4 48,0 42,7 
P o z n a ń 45,2 37,7 13,9 — - — 45,2 37,7 13,9 
Rzeszów 204,8 233,8 271,1 164,1 178,9 189,2 40,7 54,9 81,9 
Szczecin 289,1 310,1 320,2 204,4 216,6 223,1 84,7 93,5 97,1 
Warszawa 29,9 44,1 34,7 — — — 29,9 44,1 34,7 
Wrocław 67,4 83,4 59,6 — — — 67,4 83,4 59,6 
Zielona Góra 163,9 177,8 167,4 144,5 148,8 143,9 19,4 29,0 23,5 
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MATERIAŁY DO SŁOWNIKA 
PUBLICYSTÓW I DZIENNIKARZY POLSKICH*) 
SAWASZKIEWICZ LEON LEOPOLD (1806—1870) 

Rodem z Zydumli (gub. grodzieńska). Studiował na wydziale filozoficznym 
Uniwersytetu Wileńskiego. Uczestniczył w powstaniu listopadowym w stopniu 
porucznika, należał również do Towarzystwa Patriotycznego. Na emigracji 
przebywał kolejno we Francji, Belgii i Anglii. Od samego początku związał 
się z Joachimem Lelewelem, przez którego często był rekomendowany. Na are
nie publicystycznej wystąpił po raz pierwszy w 1838, redagując w Londynie 
wraz z A. N. Dybowskim miesięcznik w jęz. angielskim The Polish Monthly 
Magazine (październik—grudzień 1838), poświęcony sprawom polskim. Na
stępnie w 1844 jako jeden z czołowych działaczy był współredaktorem wyda
wanego w Brukseli głównego organu prasowego Zjednoczenia czasopisma 
Orzeł Biały, jakkolwiek sam później zaprzeczał pełnienia w tym piśmie funkcji 
redaktorskiej. W 1848 przystąpił do Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, 
współpracował w tymże roku z wydawaną przez Mickiewicza La Tribune des 
Peuples, przechodząc coraz wyraźniej na pozycje socjalistyczne. W czerwcu 
1849 wysiedlono go z Francji. Przebywał odtąd w Belgii i Anglii, gdzie w 1850 
założył kółko socjalistyczne. Po r. 1860 współpracował również z wydawanym 
przez stronników Mierosławskiego pismem Przegląd Rzeczy Polskich. Zmarł 
w Brukseli 19II 1870. Ogłosił wieie plac historycznych (wykaz u Estreichera 
i u Lorentowicza: „La Pologne en France"); z artykułów ważniejsze m. in. to 
„Józef Zaliwski i jego towarzysze" (Orzeł Biały, 30 VI 1843), „Wizerunek Joa
chima Lelewela w piśmiennictwie, polityce i rewolucji", (Przegląd Rzeczy Pol
skich, 11X1861). 

J. B o r e j s z a : W kręgu wielkich wygnańców. Warszawa 1963; I. K o b e r d o w a : 
Pierwsza Międzynarodówka 1 lewica Wielkiej Emigracji . Warszawa 1964; J . N. J a n o w 
s k i : Notatki autobiograficzne. Wyd. M. Tyrowicz, Wroclaw 1950; J . L e l e w e l : Listy, 
f i У ' ^ r a k o w 1 9 4 8 ; W. Ł u k a s z e w i c z : Tadeusz Krępowiecki . Warszawa 1954; M a 
teriały do biografii, genealogii i heraldyki polskiej. Wyd. L . Krawiec, Buenos Aires — 
хюТУпп M - T y r o w i c z : Towarzystwo Demokratyczne Polskie. Warszawa 19G4; 
w iuo-lecie Wiosny Ludów, IV. Warszawa 1951 : Okólniki Tow. Demokratycznego P o l -

f £ ° i 8 , 4 7 ' 4 8 - s - 2, 5, 15; 1848/52, s. 5; Rocznik Tow. Historyczno-Literackiego 1870/72, 
s. 647; Glos Wolny 1870, s. 1002. 

Bolesław Łopuszański 

*) Biogramy 
cowanych w 
nych przez 

r ' . г ^ ^ ш ш с . zestawy ogłaszane w pus 
Pisma mają układ chronologiczny, indeks alfabetyczny ć 
graticznych wydrukujemy po zakończeniu ich publikacji . 



ROGOSZ ANTONI JÓZEF OSTOJA (1844—1896), pseud.: Ajo, Du
kat, Gryzoń, Verax 

Rodem z Baligrodu, urodzony 24 IX , powstaniec 1863 г., emigrant we 
Włoszech 1864—18G7, gdzie podobno s tudiował na uniwersytecie w Boloni i . 
J u ż jako student gimnazjalny deb iu towa ł poematem „Olga" (1861) i tomikiem 
wierszy „Ciern ie" (1863). Autor zbioru śp iewów narodowych powstańczych: 
„Z pola i z obozu" (1869). Korespondent włoski Gazety Narodowej. Po po
wrocie z emigracji członek redakcji Gazety Narodowej (1868—69). Skłócony 
z Dobrzańskim, przeszedł z J . Ł a m e m do nowo powsta łego Dziennika Polskiego 
jesienią 1869. Niezwykle ruchl iwy, ambitny i zasobny, kupi ł w grudniu 1872 
d r u k a r n i ę dla Dziennika Polskiego i był jego wydawcą do marca 1874 oraz 
powtórn ie od grudnia 1876 do końca 1877. Atakowany brutalnie przez Ga
zetę Narodową od jesieni 1873, odwzajemnia ł się Dobrzańsk iemu w serii l i s tów 
otwartych najprzykrzejszymi przeciw niemu oskarżen iami . „Wojna prasowa" 
skończyła się z początk iem 1874 procesami o znies ławienie i pogodzeniem zwa
śnionych. Rogosz przes ta ł niebawem podpisywać Dziennik Polski jako w y 
dawca: w 1876 sprzedał go raz, a w 1873 powtórn ie A . Sapieże i pozbył się 
także drukarni . Ożenił się i naby ł dobra Nowe Sioło pod Stryjem, przerzu
cając się na powieśc iopisars two. Bezpośrednio po złożeniu kierownictwa 
Dziennika Polskiego r e d a g o w a ł w latach 1874—1876 przy pomocy L a m a i i n 
nych pozytywistyczne czasopismo literackie Tydzień. Spisał swe „Wspomnie 
nia z Włoch 1864—67" (1876) i wys tąp i ł jako satyryk: „Choroby Gal ic j i w l a 
tach 1866—176" (2 wydania w 1876, seria II 1879). Dotąd l iberał , tu po raz 
pierwszy u jawni ł swój antysemityzm. W ciągu 25 lat zdołał rzucić na rynek 
ks ięgarsk i 25 powieści , z k tó rych może dwie lub trzy zachowały t rwalszą 
war tość . Wycofawszy się z miejscowego dziennikarstwa, p i sywa ł w latach 
1884—1892 korespondencje „Z G a l i c j i " do warszawskiego Ateneum, a t akże 
do petersburskiego Kraju. Swą obfitą p rodukc ję powieściową uważa ł za 
służbę publicystyczną, wyższych aspiracji artystycznych nie żywił. Od p a ź 
dziernika 1892 w y d a w a ł „Bibl iotekę wyborowych powieści i romansów" , dając 
rocznie 300 arkuszy druku za S reńsk ich . Jako właściciel wsi Zborówek koło 
Wie l iczk i zaczął 23 X I 1893 w y d a w a ć w Krakowie dziennik poranny Glos Na
rodu w miejsce zawieszonego Kuriera Polskiego. Wywiesi ł od razu sztandar 
chrześci jańsko-społeczny i antysemicki. Teraz na grunt krakowski przeszcze
pił brutalne metody w a l k i prasowej stosowane we Lwowie przez Gazetę Naro
dową i Dziennik Polski. Dobrawszy sobie do pomocy K . Ehrenberga z Czasu, 
zdołał zapewnić pismu niezależność ma te r i a lną i pozyskać 4 tysiące abonen
tów wśród d robnomieszczańs twa straszonego niebezpieczeńs twem żydowskim. 
Jako dopełnienie akcj i dziennika p rzygo towywał zorganizowanie par t i i chrze-
ści jańsko-społecznej , powsta łe j już po jego śmierci . Z m a r ł 23 V I I 1896 w M a -
rienbadzie. 

Nowy Korbut ; S. K o ź m i a n : Pisma polityczne (1903), s. 169 i 172: nekrolog w Glosie 
Narodu; P . C h m i e l o w s k i : Zarys najnowszej literatury polskiej, wyd. IV (lo97) ; 
W. b ' e l d m a n : P i śmienn ic two polskie. Wyd . III, t. I ; A. W. B o b e r : Dzieje d r u k a r ń 
i s towarzyszeń drukarskich we Lwowie (1926) ; Obraz literatury polskiej X I X i X X w. 
Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu. T. II. Warszawa 1966, s. 403 i n. 

Czesław Lechicki 



ZAWADZKI WŁODZIMIERZ (1363—1923) 

Urodzony w Załoźcach około Brodów, syn Stanisława, kancelisty sądo
wego, i Julii z Miratyńskich. Gimnazjum ukończył we Lwowie, gdzie też stu
diował prawo na uniwersytecie. Po uzyskaniu absolutorium obrał zawód 
dziennikarski i rozpoczął praktykę zawodową w Dzienniku Polskim. Od 1889 
należał do redakcji Gazety Narodowej, gdzie dał się szerzej poznać i zawarł 
pożyteczne dla siebie znajomości jako sprawozdawca sejmowy. W paździer
niku 1897 objął zastępstwo naczelnego redaktora nowo założonego dziennika 
klerykalnego Ruch Katolicki we LwTowie. Po pół roku został jego naczelnym 
redaktorem, a na stanowisko redaktora odpowiedzialnego wysunął brata. Od
tąd wywierał decydujący w p ł y w na kierunek tego mało od początku popu
larnego, a z czasem skłóconego z całą prasą galicyjską dziennika. Wszedł 
też do zarządu ukonstytuowanego w marcu 1899 Stronnictwa Katolicko-Na-
rodowego. Popierany przez jezuitów, kierował równocześnie tygodnikiem ro
botniczym Jedność (1898—1900) i wychodzącym trzy razy tygodniowo ludo
wym czasopismem Krzyż (1898—1900). Z początkiem 1901 wszystkie te przed
sięwzięcia prasowe prawie równocześnie uległy zwinięciu, ze stratami finanso
wymi. Zawadzki, obwiniony o samowolę i nadużywanie zaufania mocodaw
ców klerykalnych, powrócił na dawne stanowisko do redakcji Gazety Narodo
wej, która przejęła resztki prenumeratorów Ruchu Katolickiego. Był długi 
czas korespondentem krakowskiego Czasu. Gdy podczas pierwszej wojny świa
towej Gazeta Narodowa przestała wychodzić, Zawadzki przeniósł się w 1915 
do Krakowa i znalazł oparcie w redakcji Czasu. W 1924 powrócił do Lwowa, 
gdzie powierzono mu referat prasowo-propagandowy Towarzystwa Eksploata
cji Soli Potasowych. Zajął się propagandą przemysłu górniczego, zorganizował 
wycieczkę krajoznawczą dziennikarzy do kopalń wspomnianego Towarzystwa 
w Kałuszu i zredagował broszurę ilustrowaną o tej placówce. Jeden z współ
założycieli Towarzystwa Dziennikarzy Polskich, członek jego zarządu i czło
nek Syndykatu Dziennikarzy Lwowskich. Zmarł w Krakowie 25 1 1928. 

Czas 1928 nr 48; Gazeta Lwowska 1928 nr 48: Wiek Nowy 1928 nr 8003; Ilustrowany alma
nach artystyczno-literacki na r. 1911, Lwów 1910, s. 64; Studia Historyczne 1971, z. 2, 
s. 167—176; s. L a m : życ i e wśród wielu. Warszawa 1968. 

Czesław Lechicki 

ZIELIŃSKI STANISŁAW (1875—1954), pseud.: Idem, Id., Acerbus 

Rodem z Wilna. Po ukończeniu gimnazjum i wydziału prawa uniwer
sytetu w Kijowie, adwokat przysięgły tamże. W 1900 przyjęty do Ligi Naro
dowej, należał do organizatorów Dziennika Kijowskiego. Tu zajęty od lutego 
1906 do końca 1914 — zrazu jako sekretarz redakcji i referent prasy rosyj
skiej, a od 1912 redaktor naczelny. Pisał często, niemal codziennie na aktual
ne tematy, używając wymienionych pseudonimów. Wiceprezes Polskiego Koła 
Dziennikarzy i Literatów na Rusi w Kijowie od 1908 do końca jego istnienia. 
1915—1916 redagował z prof. S. Grabskim tygodnik Zjednoczenie, a z końcem 
1917 założył dziennik Przegląd Polski, który utrzymał się rok. Jako b. kon
sul generalny w Berlinie spensjonowany w 1930, wszedł tego roku do Sejmu 
z listy państwowej Stronnictwa Narodowego. Wrócił do adwokatury. W 1935 
porzucił Stron. Narodowe i stał się zwolennikiem Frontu Morges. Jako publi-



cysta ogłaszał w okresie międzywojennym artykuły WT Słowie Polskim, Prze
glądzie Wszechpolskim, Kurierze Poznańskim, Słowie Pomorskim, Polonii, 
Myśli Narodowej, Gazecie Warszawskiej i Wiarusie Polskim w Lille. Pozosta
wił w rękopisie m. in. historię Dziennika Kijowskiego. Autor wspomnień 
„W szponach sfinksa" (1922). 

Na podstawie życiorysu nadesłanego przez rodzinę. 

Nadesłane bezimiennie 

ZACHARIASIEWICZ STANISŁAW (1891—1944) 

Pochodził z Brodów. Już w dziewiętnastym roku życia rozpoczął pracę 
w dziennikarstwie. W 1915 pracował w Gazecie Lwowskiej, a w latach 1918— 
1920 był jej korespondentem wojennym. W 1920 został naczelnym redaktorem 
Gazety Porannej we Lwowie. Na tym stanowisku pozostał do r. 1923, w któ
rym przeniósł się do Warszawy. Zorganizował organ Stronnictwa Ludowego 
Echo Warszawskie — jako jego naczelny redaktor. W latach następnych pra
cował w Ekspresie Porannym, był sprawozdawcą sejmowym Dziennika Po
znańskiego, Gazety Porannej we Lwowie i Słowa wileńskiego. Równocześnie 
prowadził Agencję Prasową „Press". Należał do organizatorów budowy Osie
dla Dziennikarskiego na Żoliborzu w Warszawie, a następnie nadzorował tę 
budowę z ramienia Związku Dziennikarzy. W 1931 wrócił do Lwowa, gdzie 
objął ponownie kierownictwo Gazety Porannej. W latach późniejszych pro
wadził Agencję Prasową „Wschód" i wydawał tygodnik ilustrowany Wschód, 
czasopismo poświęcone sprawom wschodniej Małopolski. W 1939 zmuszony 
wyjechać z kraju, ze względu na prowadzoną stale kampanię prasową prze
ciwko Niemcom hitlerowskim. W latach wojny przebywał na uchodźstwie 
w Craiovej w Rumunii. Tu wydawał z własnego nasłuchu radiowego tajne 
komunikaty o sytuacji na frontach i w polityce międzynarodowej. Komuni
katy te były przekazywane uchodźcom polskim. W „Domu Polskim" wyg ła 
szał w latach 1940—1942 cotygodniowe pogadanki na temat sytuacji politycz
nej. Mimo otrzymania paszportu do Palestyny odmówił wyjazdu, pragnąc jak 
najszybciej powrócić do Kraju. Zaskoczyła go nagła śmierć w dniu 9 III 1944 
w trakcie pisania codziennego tajnego komunikatu. 

Tadeusz Zachariasiewicz 

Wybór i redakcja biogramów 
CZESŁAW LECHICKI 
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PERTTI HEMANUS 
(Tampere) 

IDEOLOGICZNY CHARAKTER 
FIŃSKIEJ PRASY NIEZALEŻNEJ 

Finlandia jest krajem, w którym utrzymują się nadal 
takie zjawiska prasowe, jakie istniały w poprzednim sta
dium kapitalizmu. Chodzi mianowicie o jawne posługi
wanie się przez burżuazję gazetami stanowiącymi ofi
cjalne organy partyjne, podczas gdy rozwój prasy w roz
winiętych społeczeństwach kapitalistycznych poszedł 
w kierunku tworzenia gazet „niezależnych" od politycz
nych ugrupowań. Autor artykułu demaskuje prawdziwe 
oblicze tej „niezależności", która spowodowana jest chę
cią zdobycia czytelników złudzonych pozorami obiekty
wizmu, z drugiej zaś strony zasadza się na popieraniu 
ustroju kapitalistycznego zawsze wtedy, kiedy jego pod
stawy wydają się dysponentom tej prasy zagrożone. 

Wstęp 

Tłem dla niniejszego opracowania są warunki panujące w prasie 
skandynawskiej. Typowe dla systemu prasy codziennej w północnej 
Europie jest to, że rozwijał się on w bliskim powiązaniu z systemem 
wielopartyjnym, szczególnie pod koniec XIX i na początku X X wie
ku. Tak więc na pewnym etapie struktura prasy stanowiła w dużym 
stopniu odbicie struktury systemu partyjnego. 

Niemniej rozwój ten w okresie ostatnich ponad trzydziestu lat do
prowadził do sytuacji, którą można by określić jako rażącą niezgod
ność między strukturą prasy a odbijającym się w wynikach wyborów 
parlamentarnych układem sił politycznych. Obecna sytuacja w Fin
landii przedstawia się np. następująco: nakład prasy wszystkich par
tii socjalistycznych wynosi mniej więcej 10°/o nakładu całości prasy 
codziennej, a udział partii socjalistycznych w parlamencie sięga bli
sko 50%. Nakład prasy burżuazyjnej wynosi blisko 90°/o, choć układ 



sił politycznych w parlamencie nie wykazuje tak znacznej przewagi. 
Dokładnie mówiąc, nakład burżuazyjnych gazet partyjnych wynosi 
ok. jednej trzeciej nakładu prasy niesocjalistycznej, podczas gdy aż 
55% całości nakładu fińskiej prasy reprezentuje prasa niezależna. 
Kierunek rozwoju po drugiej wojnie światowej — szczególnie w Fin
landii, ale także i w innych krajach skandynawskich — sprzyjał roz
wojowi gazet nie mających powiązań instytucjonalnych. 

Sukcesy fińskiej prasy niezależnej odgrywają coraz ważniejszą 
rolę w walce ideologicznej i politycznej. Nie mające powiązań gaze
ty często podkreślały i podkreślają swoją neutralność i nieokreślony 
ideologicznie charakter, zaś liczni politycy, a nawet i niektórzy nau
kowcy, podzielają ten pogląd. Dlatego też postanowiłem zbadać ideo
logiczne oblicze gazet niezależnych; uważam, że obowiązkiem nau
kowca jest reagować na potoczne slogany i weryfikować powierz
chowne opinie przy pomocy naukowych argumentów. 

Moim zdaniem na ideologiczne oblicze gazet niezależnych musimy 
spojrzeć z trzech następujących punktów widzenia: 
1. teoretycznego, 
2. historycznego, 
3. analizy treści. 

Roziuażania teoretyczne 

Stosunki między gazetami niezależnymi a społeczeństwem możemy 
przeanalizować przy pomocy pojęcia systemu hegemonii. Przez po
jęcie to rozumiem strukturalną jakość społeczeństwa; można ją in
terpretować jako „atmosferę ideologiczną", albo — z bardziej dyna
micznego punktu widzenia jako procesy, dzięki którym utrzymują 
się w społeczeństwie podstawowe wartości ideowe, postawy, opi
nie itd. 

W systemie hegemonii można wydzielić dwie kategorie: 1) ele
menty żywotne dla utrzymania panującego systemu ekonomicznego, 
politycznego i społecznego (w Finlandii systemu kapitalistycznego) 
oraz 2) elementy nie mające zasadniczego znaczenia dla utrzymania 
systemu. Według mojego teoretycznego poglądu, gazety niezależne są 
burżuazyjnymi w kwestiach należących do pierwszej kategorii; 
w sprawach należących do kategorii drugiej mogą sobie „pozwolić" 
nawet na nieburżuazyjny punkt widzenia. 

Istnieje pojęcie, które w jakiś sposób łączy system hegemonii 
z prasą: jest to pojęcie panującej koncepcji środków masowych. Moż
na ustalić, że w każdym społeczeństwie panująca koncepcja środków 
masowych odpowiada siłom aktualnie dominującym oraz zawiera 
wartości i normy, które regulują działanie prasy. Dziennikarstwo 
praktykowane w myśl panującej (obecnie w Finlandii — przyp. red.) 
koncepcji środków masowych nazywa się często „nieuprzedzonym" 
(non-biased) i „zróżnoważonym" (balanced); tylko jemu przypisuje 
się, że stoi „na wysokim poziomie zawodowym". 

Wskutek tego formalne powiązania partyjne w Finlandii nie mają 
dziś takiego samego znaczenia jak nieformalna zgodność z dominują-



cymi siłami. Istnieje zdecydowany podział na gazety identyfikujące 
i nie identyfikujące się z siłami dominującymi, przy czym do pierw
szych mogą należeć zarówno gazety partii burżuazyjnych jak i pisma 
niezależne. 

Świadectwa historyczne 

Fińskie gazety niezależne powstawały w następujących okolicz
nościach : 
1. gazeta została założona jako pismo nie posiadające powiązań z żad

ną partią; 
2. gazeta zerwała swoje formalne więzy z partią; 
3. partia zabroniła gazecie występować w roli organu partyjnego. 

Największa np. gazeta wychodząca w języku szwedzkim — 
Hufvudstadsbladet, największy dziennik wieczorny Ilta-Sanomat 
i wiele innych gazet, które zaczynały swoją karierę jako małe pisma 
lokalne, należy do pierwszej kategorii. W drugiej kategorii mamy 
szereg największych gazet niezależnych, a największe fińskie dzien
niki, jak np. Heisingin Sanomat wychodzący w Helsinkach (o nakła
dzie 316 000 egz. w dniach powszednich, co jest czymś nadzwyczaj
nym w prasie fińskiej), zerwał powiązania z Partią Postępową (bur-
żuazyjno-liberalną) już w 1933 r. Do trzeciej, raczej wyjątkowej ka
tegorii, można zaliczyć tylko jeden przypadek. 

Sądzę, że najbardziej interesująca jest kategoria druga. Sprawą 
zasadniczą jest fakt, że obecnie wszystkie gazety niezależne należące 
do tej kategorii były wcześniej organami partii burżuazyjnych (Kon
serwatywnej, Liberalnej czy też Partii Szwedzkiej). Potwierdza to 
teoretyczny pogląd o zdecydowanym podziale w prasie fińskiej; ża
den organ partii socjalistycznej nie zerwał z nią więzów. 

Można zadać pytanie, dlaczego gazety należące do drugiej katego
rii zerwały więzy z partią. Decyzje takie można wytłumaczyć sze
regiem motywów: właściciele gazety mogli nie być zadowoleni z po
litycznej linii partii, mogli mieć nawet osobiste konflikty z jej przy
wódcami itd. Konieczne jest jednak dostrzeżenie motywów ekono
micznych, które wpłynęły na podjęcie takiej decyzji przez właścicieli 
gazet: należy przyjąć, że gazeta niezależna — a może nawet tylko 
ona — może maksymalnie zwiększyć swój nakład i dochód z reklamy. 
Dane, jakimi dysponujemy, rzeczywiście wskazują, że gazety nieza
leżne miały lepsze wyniki ekonomiczne niż prasa partyjna. 

W 1971 r. zyski gazet niezależnych wynosiły przeciętnie 0,9%, 
podczas kiedy w grupie gazet partyjnych tylko prasa centralna mogła 
się wykazać dochodem 0,6%; straty prasy konserwatywnej wyniosły 
2,2%, socjaldemokratycznej 3,0%, a gazet Ludowo-Demokratycznej 
Partii Komunistycznej aż 10,9%. 

Można więc stwierdzić, że — ogólnie biorąc — wydawanie gazety 
niezależnej przynosi w Finlandii większe korzyści niż wydawanie 
gazety partyjnej. Rozwój wypadków po zakończeniu II wojny świa
towej doprowadził jednak do tego, że największe gazety — jeśli cho
dzi o nakłady — stały się ekonomicznie silne bez względu na to, 



czy były niezależne, czy też konserwatywne lub centrowe (wszystkie 
liczące się gazety w Finlandii należą do którejś z tych trzech kate
gorii). Tak więc napotykamy tutaj nowy podział: gazety ekonomicz
nie silne, „liczące się" (wszystkie z nich związane z siłami dominują
cymi) lub ekonomicznie słabe „gazety drugorzędne" (związane lub 
nie związane z siłami dominującymi). 

Dowody z analizy zawartości 

Przeprowadzono kilka badań na temat charakteru fińskich gazet 
niezależnych. Sam analizowałem postawę tych gazet wobec formowa
nia gabinetu w 1971 roku, ale ze względu na pewne specyficzne rysy 
tego procesu nie wydaje mi się, byśmy mogli uogólniać uzyskane re
zultaty. Z drugiej strony, w fińskim dorobku w zakresie analiz za
wartości mamy szereg studiów porównawczych nad gazetami nieza
leżnymi — na przykładach problematyki ważnej ideologicznie i po
litycznie. Tak więc mamy już za sobą wystarczającą liczbę badań 
(wiele z nich stanowią prace magisterskie), by przeprowadzić analizę 
treści analiz zawartości po to, by sprawdzić pewne wstępne hipotezy 
dotyczące ideologicznego charakteru prasy niezależnej. 

Zebrany materiał okazał się jednak mniej owocny, niż się spodzie
wałem. Większość badań, o których mowa, była zbyt empiryczna, 
pozbawiona właściwych ram odniesienia, a treść analizowanych ga
zet w wielu z nich była badana jako zjawisko odizolowane, bez 
organicznych połączeń z ogólnymi zjawiskami społecznymi. Tak 
więc analiza wyników badań, oparta na teoretycznych rozważaniach 
(tzn. na teorii sił dominujących z wyróżnieniem dwóch kategorii ich 
elementów) okazała się niemożliwa do zrealizowania. 

Musiałem się więc i ja uciec do drogi empirycznej. Zaklasyfiko
wałem rezultaty badań do trzech kategorii, które mogą dopomóc 
w nawiązaniu do rozważań teoretycznych stanowiących podstawę 
moich badań. W zaliczaniu do tych trzech kategorii decydującym 
kryterium było to, która z grup prasy partyjnej uwzględnia w swo
jej problematyce kwestie poruszane przez prasę niezależną. Przepro
wadziłem również rozróżnienie między wynikami analizy wiadomo
ści i publicystyki oraz między tematyką krajową i zagraniczną w ra
mach każdej kategorii. 

Liczby określają pozycje gazet niezależnych o różnych zabarwie
niach ideologicznych i konkretyzują je. W przeważającej liczbie wy
padków treść omawianych gazet można zaklasyfikować do grupy 
„niekonserwatywno-niesocjalistycznej". Stosunkowo często napoty
kamy również przypadki wykazujące podobieństwo między gazetami 
niezależnymi i konserwatywnymi. Podobieństwo gazet niezależnych 
do pism socjalistycznych występuje tylko wyjątkowo. 

Wyniki te wzięto z badań o bardzo różnicowanej tematyce, po
czynając np. od badań struktury serwisu informacji zagranicznych 
a na analizie publicystyki w sprawie narkotyków i moralności w Fin
landii kończąc. 



Ideologiczne zabarwienie treści fińskich gazet niezależnych 
(na podstawie wyników analizy zawartości) 

Ideologiczne za
barwienie zbliżo

ne do: 

Badania dotyczą 
wiadomości 

Badania dotyczą 
publicystyki 

Ideologiczne za
barwienie zbliżo

ne do: 
zagranicz

nych krajowych zagranicz
nej krajowej 

liczba V 
/0 

liczba о / 
/ о liczba V 

/ о 
liczba 0 / 

/ 0 

konserwatywnego 20 42 12 100 24 29 8 44,5 
niekonserwatyw-
nego i niesocjali-
stycznego 26 54 57 68 8 44,5 

socjalistycznego 2 4 — 3 3 2 11,0 

O g ó ł e m 48 100 12 100 84 100 18 100 

Jakościowe przebadanie dzienników dostarczyło dowodów potwier
dzających hipotezę, że jeśli chodzi o sprawy zasadnicze dla utrzy
mania panującego systemu ekonomicznego, politycznego i społecz
nego, to gazety niezależne są bardzo często konserwatywne, a zaw
sze — „niesocjalistyczne". Stwierdzono to na podstawie badań arty
kułów publicystycznych na temat np. związków między Finlandią 
a EWG, na temat planów co do demokracji przemysłowej oraz na te
mat wielkich strajków w Finlandii w ostatnich kilku latach. 

Teoria systemu hegemonii rzeczywiście jest — jak się wydaje — 
użyteczna w wyjaśnianiu treści a szczególnie nastawienia fińskiej 
prasy niezależnej. Aby uzyskać jednak bardziej pogłębione informa
cje, potrzebujemy zarówno analizy zawartości, jak i badań innego 
rodzaju (np. obserwacji uczestniczącej w redakcjach dzienników), 
opartych na właściwej podstawie teoretycznej. 

Uwagi na temat przyszłości fińskiej prasy niezależnej 

Jeden z podziałów w prasie fińskiej, o którym była mowa w ni
niejszym tekście, będzie odgrywał podstawową rolę również w nad
chodzących dziesięcioleciach: chodzi tu o podział na gazety związane 
z siłami hegemonicznymi i przeciwne im. Dotyczy to orientacji i pod
stawowych funkcji różnych grup gazet, co oczywiście nie oznacza, że 
treść każdego artykułu może być interpretowana jako burżuazyjna. 

Również podział na gazety „liczące się" i „drugorzędne" będzie od
grywać zasadniczą rolę. Ze względu na procesy komercjalizacji i cen
tralizacji, różnice między silnymi i słabymi gazetami będą się praw
dopodobnie zwiększać — wbrew narodowej polityce w dziedzinie ko
munikowania i mimo środków stosowanych przez rząd przede wszyst
kim po to, by poprzeć gazety „drugorzędne", które by bez zastosowa
nia takich środków prawdopodobnie upadły. 



Jednak wśród gazet „liczących się" różnica między gazetami nie
zależnymi związanymi z siłami hegemonicznymi a „liczącymi się" 
pismami partyjnymi — nie będzie w przyszłych dziesięcioleciach 
odgrywać tak ważnej roli, jak we wcześniejszej fazie rozwoju prasy 
fińskiej. Być może, niektóre z burżuazyjnych pism partyjnych zer
wą więzy łączące je z partiami i tak dojdziemy stopniowo do sytua
cji zbliżonej do położenia prasy w większości uprzemysłowionych 
krajów kapitalistycznych, gdzie istnieje jedynie kilka pism partyj
nych lub gdzie ich w ogóle nie ma. Treść pism związanych z siłami 
hegemonicznymi nie będzie jednak zależała od formalnych więzów 
z partią lub ich braku; decydująca będzie w tym wypadku zależność 
od sił hegemonicznych. 

Z drugiej strony możemy przypuszczać, że jak długo będziemy 
mieli czytelników naprawdę wierzących w neutralność i nieideolo-
giczny charakter prasy niezależnej, tak długo sukces tego rodzaju 
gazet będzie miał następstwa w walce ideologicznej: niska świado
mość tych czytelników zwiększy możliwości gazet niezależnych w za
kresie manipulowania świadomością przynajmniej części społeczeń
stwa. 

(Tłumaczenie redakcyjne) 
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codzienna — z braku tygodników społeczno-politycznych, specjalizujących się 
w komentowaniu wydarzeń międzynarodowych i krajowych — zajmuje w duń
skim systemie społeczno-politycznym miejsce szczególne. Począwszy od 1849 
roku, kiedy to w Danii wprowadzona została zasada wolności prasy, gazety 
codzienne, jako główna platforma debaty oraz informacji publicznej mają 
wciąż jeszcze do spełnienia ważną rolę społeczną. Z funkcji tej prasa duńska 
wywiązuje się również z dużym powodzeniem obecnie, pomimo że od wielu 
już lat przeżywa ona proces likwidacji mniejszych pism codziennych, głównie 
prowincjonalnych, które nie mogą wytrzymać rosnącej konkurencji ze strony 
wielkich gazet centralnych oraz radia i telewizji. 

Historia prasy duńskiej 

Prasa duńska ma bogate tradycje historyczne. Przyjmuje się, że jej począ
tek dał rok 1666. Do chwili obecnej ukazują się w Danii dwie gazety, które 
swoją tradycją sięgają drugiej połowy XVII wieku. Należy do nich przede 
wszystkim wychodzący w Kopenhadze od 1749 r. dziennik Berlingske Tidende 
oraz prowincjonalny Stiftstidev.de ukazujący się w trzech miastach prowin
cjonalnych: Aalborg, Aarhus i Odense. 

Wprowadzenie w 1849 r. zasady wolności prasy spowodowało podniesienie 
jej rangi w życiu społeczno-politycznym kraju. Współudział w społeczno-eko-
nomicznym rozwoju przyczynił się w znacznym stopniu do ukształtowania 
czterech grup gazet związanych tradycyjnie z jedną z czterech tzw. wielkich 
partii politycznych, do których zaliczają się: konserwatyści, l iberałowie, so
cjaldemokraci i radykałowie. 

W okresie międzywojennym najsilniejszą reprezentację prasową, liczącą 
około 60 gazet, posiadała partia konserwatywna, reprezentująca interesy poli
tyczne klasy średniej; w 1915 r. przyjęła nazwę Partia Ludowo-Konserwatyw-
na. Prasa konserwatywna miała w Danii najstarsze tradycje z tej racji, że 
na jej czele stał dziennik Berlingske Tidende. 

W latach 1865—1890 wyodrębniła się w Danii druga grupa prasowa, zwią
zana z Partią Liberalno-Demokratyczną „Venstre" („Lewica"), reprezentująca 
interesy wielkich farmerów. 

http://Stiftstidev.de


Pierwszy socjaldemokratyczny dziennik duński Socjal-Demokraten ukazał 
się w Kopenhadze w r. 1872. Socjaldemokratyczna Partia Danii powstała 
w 1871 г., a już w 1900 partia ta wydawała około 20 gazet, przeważnie na 
prowincji, gdzie zdobywała coraz więcej zwolenników w środowiskach robot
ników przemysłowych i rolnych. 

W r. 1905 radykalne skrzydło, wywodzące się głównie z inteligencji miej
skiej, zrywa z Partią Liberalno-Demokratyczną „Venstre" i tworzy własną 
reprezentację polityczną, która przyjęła nazwę: Partia Radykalno-Liberalna. 
Partia ta uzyskała poparcie dwunastu gazet duńskich na czele z kopenhaskim 
dziennikiem Politiken, założonym w 1888. W ten sposób powstała w Danii 
czwarta grupa prasowa reprezentująca interesy drobnomieszczaństwa i inteli
gencji. 

W r. 1913, bezpośrednio przed wybuchem I wojny światowej w 30 mia
stach duńskich ukazywały się 143 pisma codzienne, które sukcesywnie zdoby
wały sobie rynek czytelniczy. Był to okres największego rozkwitu prasy 
duńskiej oraz wzrostu jej znaczenia w społeczno-politycznym życiu kraju. 
W latach następnych znaczenie prasy w życiu społecznym Danii zaczęło stop
niowo maleć ze względu na rozwój radiofonii oraz telewizji, która po II woj
nie światowej stała się najbardziej popularnym masowym środkiem infor
macji. 

Znanym pionierem rozwoju prasy duńskiej, a szczególnie pełnienia przez 
nią funkcji społecznej, był żyjący w latach 1858—1933 Henryk Cavling z ze
społu redakcyjnego Politiken, który w latach 1905—1920 bardzo wydatnie po
szerzył zakres problematyki prasowej. W dwudziestoleciu 1920—1940 najbar
dziej poczytnymi gazetami kopenhaskimi były: Politiken oraz zmodernizowana 
Berlingske Tidende. Z popołudniówek kopenhaskich wielką popularność zdo
była sobie w tym czasie założona w 1905 Ekstrabladet i wychodząca od 
1916 BT. 

Na prowincji proces spadku liczby tytułów gazetowych wyraźnie się za
znaczył bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej. W okresie 1938— 
1968 liczba dzienników ukazujących się poza Kopenhagą zmniejszyła się nie
mal o połowę. Ze 130 dzienników prowincjonalnych pozostało w 1968 r. za
ledwie 60. 

Kilka nowych gazet powstało w latach 1945—1946, w tym m. in. Information 
i Land og Folk (Kraj i Naród) — organ КС Komunistycznej Partii Danii. 
W pierwszym okresie swego istnienia Land og Folk był pismem duńskiego ru
chu oporu. 

Rola prasy w duńskim systemie społeczno-politycznym 

Nie licząc okresu okupacji niemieckiej w Danii 194C—1945, kiedy to prasa 
pozostawała pod ścisłą kontrolą władz okupacyjnych, a w przeciągu dwóch 
ostatnich lat okupacji była obiektem totalnej cenzury, publikując na swych 
łamach narzucane jej przez czynniki okupacyjne artykuły — wydawnictwa 
prasowe w Danii nieprzerwanie korzystały z wprowadzonej tam w XIX wie
ku zasady znanej pod nazwą wolności prasy. Sprawę tę reguluje obecnie 
art. 77 konstytucji duńskiej z 5 czerwca 1953 г., który stwierdza: „Każdy ma 
prawo do ujawniania swoich myśli w druku, mowie i piśmie, nie ponosząc 
odpowiedzialności sądowej. Cenzura i inne przedsięwzięcia ograniczające nie 



mogą być wprowadzone na nowo". Ograniczenia w tym względzie zmie
rzają jedynie do ochrony honoru jednostki. Z przepisu prasowego sądy duń
skie skorzystały po 1945 r. zaledwie w kilku wypadkach, wydając wyroki 
opiewające na kary nie dłuższe niż 3 miesiące aresztu. 

W praktyce rząd duński nie ma możliwości sprawowania kontroli nad 
prasą, ani też nie kontroluje informacji przechodzących z administracji do 
prasy. Nie ma też w Danii żadnego rządowego organu prasowego, a Depar
tament Prasy i Informacji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych koncentruje 
swoją działalność wyłącznie na współpracy z prasą zagraniczną. Sprawa ja
kiejkolwiek kontroli prasy jest w Danii poza wszelką dyskusją. Posiada to 
również związek z zapewnieniem swobody dziennikarzom oraz ochroną źródeł 
informacji. 

Struktura prasy duńskiej 

Największym kopenhaskim dziennikiem porannym jest — uchodzący za 
pismo dobrze poinformowane — konserwatywny Berlingske Tidende, ukazują
cy się w nakładzie dziennym 167 tys. egzemplarzy. Drugim co do wielkości 
pismem porannym jest związany z radykałami dziennik Politiken — prze
ciętnie 140 tys. egzemplarzy nakładu dziennego. Politiken ma reputację pi
sma solidnego, podającego swoje informacje w sposób taktowny i wyważony. 
Na trzecim miejscu występuje socjaldemokratyczny Aktuelt (poprzednio znany 
jako Socjal-Demokraten) drukujący obecnie 36 tys. egzemplarzy nakładu pod
stawowego. Łącznie z prowincjonalnymi wydaniami Aktuelt ukazuje się w 100 
tys. egzemplarzy. Obecną popularność w środowisku duńskim pismo to zdo
było sobie dopiero po 1959 r. 

Następne trzy o mniejszej popularności i nakładzie dzienniki poranne to: 
Kristeligt Dagblad (17 tys. egzemplarzy dziennego nakładu), Börsen — dzien
nik finansjery i kół przemysłowych (7 tys. egzemplarzy nakładu dziennego) 
oraz Land og Folk — organ КС Komunistycznej Partii Danii, ukazujący się 
w nakładzie dziennym 5—6 tys. egzemplarzy. 

Jest rzeczą charakterystyczną, że o ile w latach 1950—1968 wysokość dzien
nego nakładu kopenhaskich dzienników porannych obniżyła się z 29% ogól
nego nakładu tej kategorii wydawnictw do 21°/o, to udział wydawnictw po
południowych wzrósł bardzo poważnie w tym okresie z 12% do 20%. Tak na 
przykład popołudniówka ВТ zwiększyła swój nakład do 186 tys. egzemplarzy, 
publikując coraz więcej materiałów lekkich, rozrywkowych i bogato ilustro
wanych zdjęciami. 

Drugą znaną popołudniówka w Kopenhadze, która w ostatnich latach po
dwoiła niemal swój nakład, jest Ekstrabladet ukazująca się w 165 tys. egzem
plarzy; podobnie jak ВТ specjalizując się w publikowaniu materiału lekkiego, 
redagowanego jedynie w bardziej agresywnym tonie. 

Niezależnie od wymienionych, Kopenhaga posiada jeszcze dwa dzienniki 
wieczorne — konserwatywną Berlingske Aftenavis z 19 tys. egzemplarzy na
kładu dziennego i niezależną Information — 21 tys. egzemplarzy. 

Jedynym pozastołecznym pismem o ogólnoduńskim zasięgu, poruszającym 
problematykę ogólnokrajową jest niezależny, nieco konserwatywny dziennik 
Illands Posten wychodzący w mieście uniwersyteckim Aarhus, w nakładzie 
około 77 tys. egzemplarzy. 



Nadmienić wypada, że w r. 1970 49 lokalnych dzienników, w tym 44 uka
zujące się po południu, posiadało 72% tygodniowego nakładu wszystkich ga
zet prowincjonalnych. Prasa prowincjonalna rozprowadzana jest z zasady 
w swoich tradycyjnie środowiskowych okręgach. Tak na przykład wydaw
nictwa socjaldemokratyczne mają odbiorców głównie w środowiskach ro
botniczych. Mają również swoich czytelników prowincjonalne dzienniki kon
serwatywne, takie jak Aarkus Stijtstidende (65 tys. egzemplarzy nakładu 
dziennego), Aalborg Stijtstidende (54 tys. egz.) i Fyens Stijtstidende (53 tys. 
egz.), które rywalizują w zdobywaniu środowisk czytelniczych z liberalnym 
dziennikiem — Fyns Tidende (28 tys. egz.). 

Inną znaną gazetą konserwatywną na prowincji jest Jydske Tidende, liczą
ca 33 500 egzemplarzy nakładu dziennego, która zdobyła sobie czytelników 
głównie w południowej Jutlandii. Gazeta ta ma także swoich zwolenników 
w innych okręgach Danii, jako że granice wpływu danego pisma są trudne 
do ustalenia. 

Z prowincjonalnych gazet liberalnych wymienić należy Vesikysten (49 tys. 
egzemplarzy nakładu), który zapewnił sobie monopol w Esbjerg. Istnieje jesz
cze na prowincji wiele mniejszych gazet, ukazujących się w nakładzie od 7 do 
30 tys. egzemplarzy. 

Na początku lat sześćdziesiątych wiele mniejszych pism konserwatywnych 
i liberalnych przestało wychodzić z powodu trudności finansowych. W 1963 r. 
wszystkie prowincjonalne pisma socjaldemokratyczne zostały scentralizowane 
i ukazują się obecnie jako prowincjonalne wydania Aktuelt, który przeciętnie 
dociera do około 5—15% ogółu czytelników w całej Danii. 

W 1968 r. nakład dzienny wszystkich gazet wychodzących na prowincji 
wynosił 1 milion egzemplarzy, wliczając w to 63 tys. egzemplarzy terenowych 
wydań socjaldemokratycznego Aktuelt, podczas gdy w tym czasie 10 kopen
haskich dzienników dysponowało łącznym nakładem 765 tys. egzemplarzy. Na
tomiast niedzielne wydania 11 prowincjonalnych dzienników liczyły ogółem 
611 tys. egzemplarzy, podczas gdy w tym samym okresie kopenhaskie dzien
niki w niedziele ukazywany się w 695 tysiącach egzemplarzy. Niedzielny na
kład Berlingske Tidende wynosi ł w tym czasie 326 tys., Politiken — 244 tys., 
Aktuelt — 115 tys. egzemplarzy. Począwszy od 1950 obserwuje się wzrost 
nakładu niektórych prowincjonalnych dzienników, które przetrwały kryzys 
i utrzymały się przy życiu. Jest to w pewnym sensie uzasadnione tym, że 
przejmowały one kręgi czytelnicze pism, które zostały zlikwidowane. 

Jakkolwiek liczba mieszkańców Danii stopniowo wzrasta, to jednak obser
wuje się proces spadku liczby gazet przypadających na 1000 mieszkańców — 
z 400 w 1948 r. do 350 w 1968 r. Proces ten należy tłumaczyć wzrostem roli 
telewizji i radia w życiu społecznym Danii w trzydziestoleciu powojennym. 

Ekonomika i finanse prasy duńskiej 

Występujące tendencje, zmierzające do tworzenia wielkich pism, są wy
nikiem procesu skupiania wielu gazet w jednych rękach. Własność prywatną 
jednej rodziny stanowi firma, która wydaje: Berlingske Tidende, Berlingske 
Aftenavis, BT i Jydske Tidende. Firma ta kontroluje 23,5% całego dziennego 



nakładu wszystkich gazet duńskich. Do działalności tej firmy dochodzą jesz
cze prace drukarskie, wykonywane na rzecz dwóch dużych tygodników oraz 
inne ważne przedsięwzięcia drukarskie. 

Druga pozostająca w prywatnych rękach firma wydawnicza drukująca 
Politiken i Ekstrabladet kontroluje 17,5°/o ogólnego nakładu dziennego prasy. 

Siedem socjaldemokratycznych pism (9°/o nakładu ogólnego) wydaje spół
ka wydawnicza, której właścicielem są związki zawodowe. Partia socjaldemo
kratyczna posiada jedynie reprezentację w radzie nadzorczej spółki. 

Sześcioma mniejszymi pismami liberalnymi (6°/o ogólnego nakładu) zarzą
dzają obecnie spadkobiercy Christena Berga — założyciela znanej duńskiej 
firmy wydawniczej. 

Jak z powyższego wynika, 56°/o ogólnych nakładów prasowych koncentruje 
się w czterech kompaniach wydawniczych. Jedynie 41 gazet wychodzi jako 
wydawnictwa lokalne, niezależne, przy czym 16 z tych pism kontroluje jedna 
lub dwie rodziny, a właścicielami 23 czasopism są spółki prywatne z ograni
czoną odpowiedzialnością, w których każdy udziałowiec posiada 1 głos. 

Struktura ekonomiczna, jaka wytworzyła się w Danii po II wojnie świa
towej nie sprzyjała prasie, szczególnie niezależnej, na prowincji. Z oficjal
nych danych wynika, że w latach 1945—1965 ceny wzrosły w Danii o 300°/o, 
ale wydajność produkcyjna nie podniosła się zbyt wyraźnie. W wyniku tych 
zjawisk i tendencji wzrosły również ceny prenumeraty gazet i czasopism prze
ciętnie o 60% do 90%>. Podwyżka cen papieru podwoiła trudności finansowe 
wielu pism. Wiele gazet w związku z tym przestało wychodzić. Chcąc utrzy
mać się przy życiu, niektóre pisma zaczęły zdobywać fundusze na zwiększo
ne wydatki przez zamieszczanie większej liczby ogłoszeń na czterech i więcej 
stronach, inne zaś przystąpiły do ograniczania wydatków i zdobywania więk
szej rzeszy czytelników, publikując materiały lekkie kosztem poważnych. 
W ten sposób mogą te pisma współzawodniczyć z wielkimi gazetami stołecz
nymi. 

Ogółem w r. 1969 prasa codzienna przyniosła około 700 milionów koron 
dochodu, z tego 57°/o stanowiły przychody z tytułu publikowania ogłoszeń itp. 
Po odliczeniu wydatków inwestycyjnych, kosztów rzeczywistych i strat wy
nikłych ze spadku wartości pieniądza, czysty dochód — według obliczeń ko
misji prasowej — wyniósł wówczas 40 milionów koron. 

Czasopisma i tygodniki duńskie 

W związku z tym, że Dania nie posiada tygodników specjalizujących się 
w komentowaniu wydarzeń krajowych i międzynarodowych, jak na przykład 
amerykański Time, Newsweek czy US News and World Report, zachodnio-
niemiecki Der Spiegel, Stern czy też francuski Paris-Match, rola wydawnictw 
tygodniowych w kształtowaniu duńskiej opinii publicznej jest raczej zniko
ma. Co prawda w r. 1970 koncern prasowy Palle Fogtdala tytułem próby przy
stąpił do wydawania magazynu ilustrowanego NB, jednakże w niespełna rok 
pismo przestało wychodzić. 

Tygodniki duńskie, których w r. 1972 ukazywało się 15 o łącznym nakła
dzie 2 200 tysięcy egzemplarzy, specjalizują się w publikowaniu materiału 



lekkiego, głównie rozrywkowego. Z przeprowadzonych w tym okresie badań 
wynikało, że największym tygodnikiem duńskim był Billed Bladet, który po
siadał 323 tysiące egzemplarzy jednorazowego nakładu tygodniowego, a na 
drugim miejscu uplasował się tygodnik Familien Journalen z 317 tys. egz. 
Tygodnik Sondags — BT miał 224 tys egz., zaś Anders And (Kaczor Donald) 
zajmował z tygodnikiem SE og H0R pod względem nakładu czwarte miej
sce — po 220 tys. 

Założony w 1972 r. tygodnik TJ gens-Rapport w pierwszym roku swego 
istnienia ukazywał się w nakładzie 100 tysięcy egzemplarzy. Należy wyjaś 
nić, że nakład duńskich wydawnictw tygodniowych podlega dużym wahaniom. 
Niemniej jednak wysokość nakładu jest jedynym kryterium oceny co do za
sięgu i popularności danego czasopisma. 

Do prasy tygodniowej zaliczyć należy również około 3C0 tygodników o cha
rakterze lokalnym, rozprowadzanych bezpłatnie wśród około 1300 tysięcy ro
dzin. Są to periodyki niepolityczne o wyłącznie lokalnym charakterze, utrzy
mujące się przeważnie z ogłoszeń reklamowych i ukazujące się w każdym 
większym mieście lub rejonie Danii. 

Dziennikarstwo i obsługa prasowa gazet duńskich 

W latach sześćdziesiątych około 60 gazet posiadało bardzo zbliżoną do sie
bie szatę graficzną, w tym 53 pisma codzienne miały ten sam format (56X40 
cm) z siedmioma szpaltami na stronie. Niedzielne wydania głównych dzienni
ków centralnych są większe niż normalnie i sięgają 84 stron. W ciągu tygod
nia na przykład dziennik Berlingske Tidende ma 40 stron. Największe pro
wincjonalne gazety niedzielne ukazują się w objętości 20 stron, a średniego 
rozmiaru pisma na prowincji posiadają przeciętnie od 12 do 14 stron. Pro
porcjonalnie, ogłoszenia zajmują 1/3 powierzchni pism duńskich. Natomiast 
nagłówki i zdjęcia zajmują dużo więcej miejsca niż w każdym innym piśmie 
europejskim. Sensacja często gości na łamach tej prasy. W dziennikach pro
wincjonalnych dominuje problematyka lokalna. Sensacji poszukują głównie 
popołudniówki kopenhaskie: BT oraz Ekstrabladet. Poważniejsze w tonie są 
wieczorne wydania Information oraz Berlingske Aftenavis. Niemniej jednak 
i one nie gardzą sensacją. Pisma te nie mają standardu brytyjskiego The 
Guardian, utrzymują się raczej na poziomie Daily Mirror. 

Wszystkie niemal redakcje większych dzienników kopenhaskich (Berlings
ke Tidende, Politiken, Aktuelt, Information itp.) mają pięciu lub sześciu wła 
snych korespondentów zagranicznych w ważniejszych zachodnich centrach 
życia politycznego i gospodarczego, takich jak Waszyngton, Nowy Jork, Lon
dyn, Paryż, Bruksela itp. Dysponują one także za granicą stałymi współ
pracownikami. Pozostałe pisma centralne też korzystają z własnych nieza
leżnych źródeł. 

Głównym jednakże źródłem informacji zagranicznych prasy duńskiej są 
agencje prasowe, a szczególnie duńskie „Ritzaus Bureau", założone w r. 1866. 
„Ritzaus Bureau" wydaje biuletyny dzienne, m. in. w obcych językach. Po
nad 50% informacji „Ritzaus Bureau" podaje, opierając się na komunikatach 
Reutera, 23% do 30% informacji pochodzi z AFP, a 6% do 7% — ze szwedz-



kiej agencji informacyjnej TT. Ważniejsze dzienniki korzystają również w du
żym stopniu (20% do 25%) z materiałów publikowanych przez amerykańskie 
agencje informacyjne AP lub UPI. 

Jakkolwiek prasa duńska pragnie uchodzić za niezależną, to jednak w mniej
szym lub większym stopniu jest ona powiązana z partiami politycznymi. Za 
pisma całkowicie niezależne od w p ł y w ó w partyjnych uchodzić mogą kopen
haskie gazety popołudniowe BT i Ekstrabladet, które nie nawiązują do starych 
politycznych tradycji przynależności partyjnej. Dziewięć gazet dysponujących 
łącznie 24% ogólnego nakładu dziennego, na czele z Berlingske Tidende, zo
stało zakwalifikowanych jako pisma konserwatywne, reprezentujące interesy 
polityczne klas średnich. Bezpośrednio po wojnie 27 gazet (posiadających 29% 
ogólnego nakładu dziennego) uważano za pisma liberałów, korzystały one 
bowiem z komentarzy przygotowywanych w biurze prasowym tej partii. Na
leżą tu takie gazety, jak: Vestkysten, Fyns Tidende i inne. Siedem gazet 
(11% ogólnego nakładu) na czele z Politiken reprezentowało poglądy radyka
łów. Również siedem innych pism (9% ogólnego nakładu), drukowanych przez 
spółkę wydawniczą związków zawodowych, reprezentowało interesy polityczne 
partii socjaldemokratycznej. 

Prasę socjaldemokratyczną reprezentuje obecnie przede wszystkim Aktuelt 
oraz ukazujący się w Aarhus Demokraten. Land og Folk, posiadający 0,3% 
ogólnego nakładu, jest organem prasowym Komunistycznej Partii Danii, któ
ra w wyniku rozłamu, jaki się dokonał w jej szeregach w 1957 roku utraciła 
nie tylko swoje miejsca w parlamencie, ale także możliwość szerokiego od
działywania na opinię publiczną Danii Rozłam ten dokonał się pod kierow
nictwem znanego działacza i przywódcy ruchu oporu z lat okupacji niemiec
kiej — Aksela Larsena, który utworzył z rozłamowców stronnictwo polityczne 
występujące pod nazwę Socjalistyczna Partia Ludowa (SF)2). Podobną wy
sokość nakładu co Land og Folk posiada dziennik niemieckiej mniejszości 
narodowej sv Danii — Der Nordschleswiger, drukujący około 0,2% ogólnego 
nakładu. 

Kontrowersyjny Jyllands Posten i organ finansjery duńskiej — Börsen 
oficjalnie nie mają żadnej afirmacji partyjnej. Faktycznie jednak periodyki 
te popierają liberałów i bardzo mocno atakują działalność socjaldemokratów, 
w związku z czym zostały zakwalifikowane jako pisma antysocjalistyczne. Nie 
mają one jednak większych w p ł y w ó w społecznych, gdyż posiadają zaledwie 
5% ogólnego nakładu. Tak więc tylko 7 gazet duńskich uchodzić może za nie
zależne. Jedna gazeta natomiast — Krysteligt Dagblad lansuje współpracę 
międzypartyjną jako doktrynę polityczną. 

Organizacje wydawców prasowych i stowarzyszenie dziennikarzy w Danii 

Wszystkie ważniejsze redakcje dzienników duńskich w praktyce realizują 
ścisłą współpracę w wielu dziedzinach. Jednym z przykładów takiej właśnie 
współpracy może być działalność informacyjna „Ritzaus Bureau", które jest 
własnością społeczną wszystkich gazet. Zdecydowana większość pism kopen-

ł) Obecnie partia komunistyczna posiada swoich przedstawicieli w parlamencie. 
*) Ludowi socjaliści posiadali własne pismo ukazujące się trzy razy w tygodniu pod 
nazwą Mmeavls. 



haskich rozprowadza swoje nakłady za pośrednictwem jednej firmy kolpor« 
tażowej „A/S Bladkon-pagniet", która jest spółką akcyjną. 

W r. 1968 dokonana została w Danii reorganizacja działalności wydawni-
czo-kolportażowej i poligraficzno-handlowej wielkich firm poligraficznych 
i wydawniczych. W wyniku tego obecnie prawie wszystkie redakcje dzienni
ków są zrzeszone w Związku Duńskich Wydawców Prasowych (Danske Dag-
blades Udgiverforening), który reprezentuje wspólny interes wydawców pra
sowych oraz prowadzi wspólną politykę w sprawie cen i usług świadczonych 
przez przemysł poligraficzny. 

Począwszy od 1936 r. na polu praso wo-wydawniczym rozwija działalność 
Połączona Rada Duńskich Wydawnictw Prasowych wyłoniona z inicjatywy 
stowarzyszeń społeczno-zawodowych księgarzy i wydawców. Do kompetencji 
Rady należą m. in. sprawy z zakresu etyki zawodowej wydawców i dzienni
karzy. Duńska Rada Prasowa istniejąca od 1965 r. rozstrzyga sprawy na pod
stawie kodeksu etycznego, opracowanego właśnie przez Radę Duńskich Wy
dawnictw Prasowych. 

Czynni zawodowo dziennikarze zrzeszeni są w Związku Dziennikarzy Duń
skich (Dansk Journalistforbund), który reprezentuje ich interesy ekonomicz
ne i polityczne. Związek ten zrzesza obecnie około 1800 dziennikarzy. Związek 
Dziennikarzy Duńskich stara się o utrzymanie pensji dziennikarzy na odpo
wiednim poziomie. W r. 1967 przeciętna pensja dziennikarska wynosiła 51 000 
koron rocznie3). 

Dziennikarze, wydawcy i pracodawcy ściśle współpracują z władzami rzą
dowymi w dziedzinie przygotowywania odpowiednich kadr do zawodu dzien
nikarskiego. W r. 1962 dwu- lub trzyletnie przygotowanie do zawodu dzienni
karskiego uzupełnione zostało sześciomiesięcznym kursem teoretycznym w Wyż
szej Szkole Dziennikarskiej w Aarhus (Dans Journalisthojskole). 

W ostatnich latach cały system kształcenia dziennikarzy uległ radykalnej 
zmianie. 

Prasa polonijna w Danii 

W ubiegłym roku minęło 80 lat od chwili, kiedy w ramach wielkiej emi
gracji zarobkowej pierwsi chłopi polscy z Galicji i Kongresówki przybyli na 
duńskie wyspy Lolland-Falster, początkowo na roboty sezonowe w tamtej
szych folwarkach, a potem zamieszkali w Danii na stałe. Oprócz chłopów do 
Danii emigrowali też robotnicy. W 1913 r. w samej Kopenhadze mieszkało 
około 1200 robotników przemysłowych z Polski. Zwarta polska grupa etnicz
na w tym kraju powstała jednak dopiero po I wojnie światowej i liczyła 
około 12 tysięcy osób. Pracowitością i gospodarnością Polacy zyskali sobie 
szacunek Duńczyków, a parlament duński za sprawą socjaldemokracji przy
znał Polakom wszystkie prawa, zrównując ich pod względem warunków pra
cy i płacy z Duńczykami. W 1925 roku powstał w Danii Związek Robotni
ków Polskich, który w 1933 r. przekształcił się w Związek Polaków w Danii. 
Organizacja ta istnieje do chwili obecnej, krzewiąc aktywnie kulturę polską, 
zarówno wśród starej emigracji jak i Polaków przybyłych tu w czasie II woj-



ny światowej. W uznaniu zasług polskich robotników rolnych władze duńskie 
wystawiły pomnik na rynku miasta Sakskobing, który przedstawia robotnice 
wiejskie podczas pracy w polu. 

W 1933 r. Związek Polaków w Danii przystąpił do wydawania własnym 
sumptem ilustrowanego pisma — Polacy w Danii, poświęconego sprawom wy
chodźstwa polskiego w tym kraju. Redaktorem odpowiedzialnym tego pisma 
był zasłużony i sędziwy działacz polonijny Wincenty Kożuch, robotnik fabrycz
ny, pracujący przez wiele lat w cegielni Nivaa pod Kopenhagą. Przed II woj
ną światową ukazało się zaledwie siedem numerów tego pisma, które z bra
ku funduszów oraz fachowej pomocy redaktorskiej przestało wychodzić 
w r. 1936. 

Ponadto w okresie przedwojennym młodzież polonijna w Danii z okazji 
ogólnych zlotów młodzieży polskiej w tym kraju wydała kilka jednodniówek 
poświęconych w zasadzie działalności kulturalnej Polonii i życiu młodzieży 
polskiej. 

Miniona wojna oraz pow rstałe w jej wyniku rozbicie organizacyjne Polonii 
duńskiej na tle stosunku do kraju nie sprzyjało odrodzeniu się życia orga
nizacyjnego i kulturalnego emigracji polskiej. Dopiero w r. 1970 Zarząd Głów
ny Związku Polaków w Danii przystąpił do wydawania własnego pisma 
polonijnego, które ze względu na potrzebę dotarcia z kulturą polską do 
drugiego, a nawet trzeciego pokolenia emigrantów polskich w Danii, przy
jęło nazwę Dan-Polonia. Pismo to ukazuje się raz na kwartał i jest redago
wane w dwóch językach: polskim i duńskim. Dan-Polonia jest pismem pro
pagującym kulturę polską. Reprezentuje ono ideę współpracy Polonii duńskiej 
ze starym krajem. Duże zasługi w powstaniu tego pisma położyli tacy dzia
łacze polonijni jak Aleksander Dresler, Kazimierz Mazur, Carl Sobieraj i Je
rzy Księżopolski. 

Również w r. 1970 powstało w Danii drugie pismo redagowane w języku 
polskim i częściowo hebrajskim pod nazwą Kronika1), którego wydawcą był 
Związek Żydów Polskich w Danii. W pierwszym okresie istnienia pismo to 
ukazywało się bardzo nieregularnie i od samego początku stanęło na pozy
cjach wrogich Polsce Ludowej. Cały skład redakcyjny tego periodyku rekru
tował się z emigrantów z Polski, którzy opuścili kraj w ramach emigracji 
do Izraela, a osiedlili się w Danii, gdzie m. in. w 1970 r. powołali do życia 
własną organizację. Dla tych właśnie emigrantów w latach 1969—1973 Duń
ski Komitet Pomocy Uchodźców — organizacja powołana do życia przez 
Duński Czerwony Krzyż — wydawał w języku polskim Biuletyn, który miał 
za zadanie przyjść im z pomocą w adaptacji i zapoznaniu się z kulturą oraz 
historią Danii. 

W styczniu br. polscy księża redemptoryści w Danii: ks. J. Dudek, ks. J. 
Bodnar i ks. A. Grzelak przystąpili do wydawania w języku polskim pisemka 
katolickiego, które nosi tytuł Informationsblad for Polskę Katoliker (Biule
tyn Informacyjny Katolików Polskich w Danii). Jest to miesięcznik zawiera
jący materiały i informacje o treści wyłącznie religijnej. 

* 

) Pod n a z w ą Kronika ukazuje s i ę r ó w n i e ż obecnie w Kopenhadze pismo, k t ó r e reprezen
tuje punkt widzenia emigracji l o n d y ń s k i e j . Natomiast nie ma p e w n o ś c i , czy Kronika — 
organ Z w i ą z k u Ż y d ó w Polskich w Dani i ukazuje s i ę w dalszym c i ą g u . 



Z informacji prasowych opublikowanych w roku 1973 wynikało, że kryzy
sowi, jaki przeżywa prasa duńska, oparły się już tylko 53 dzienniki. W roku 
następnym odnotowano upadek dwóch dalszych gazet. Potwierdza to przypu
szczenie, że kryzys ten jest zjawiskiem permanentnym, ściśle związanym 
z ustrojem społeczno-politycznym Danii. Spodziewać się więc należy, że upa
dek dalszych pism prowincjonalnych spowoduje wzrost znaczenia dużych ga
zet centralnych, posiadających powiązania z wielkim kapitałem. 
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Piętą Achillesową naszej dydaktyki 
dziennikarskiej są kłopoty z podręcz
nikami. Brakuje zwłaszcza opracowań 
o orientacji pragmatycznej, uczących 
podstaw rzemiosła. Istniejącej w tej 
dziedzinie luki nie da się zapełnić ani 
cennymi skądinąd pracami teorety
cznymi ani książkami w rodzaju „Ka
rafki La Fontaine'a". Niestety, nic nie 
zastąpi zwyczajnego, porządnie usy-
stematyzowanegao podręcznika. Nau
czanie zawodu jest mocno utrudnio
ne, ponieważ w wielu podstawowych 
przedmiotach nie da się rekomendo
wać studentom żadnej lektury odpo
wiadającej ich potrzebom. Dotyczy to 
m. in. spraw tak fundamentalnych 
jak metody i techniki gromadzenia 
materiału, gatunków, pisarstwa dzien
nikarskiego itp. W tym zakresie nasz 
stan posiadania jest rażąco ubogi w 
zestawieniu z wcale obfitą literaturą 
w języku rosyjskim, angielskim czy 
niemieckim. 

Przypominam tę niewesołą sytua
cję, by tym dobitniej podkreślić zna
czenie książki Bolesława Garlickiego 
„Metodyka dziennikarska". Jest to 
pierwszy w Polsce nowoczesny prze
gląd wiedzy o warsztacie dziennikar
skim. Wraz z wydaną parę lat wcze
śniej „Retoryką dziennikarską" *) 
Walerego Pisarka książka B. Garlic
kiego stanowi coś w rodzaju elemen
tarza rzemiosła, na którym uczyć się 
będą tysiące adeptów naszego fachu. 

*) II wydanie ukazało się w styczniu 
br. w sprzedaży. (Red.) 

„Metodyka dziennikarska" omawia 
kolejno następujące zagadnienia: 

— informacja jako przedmiot dzia
łalności dziennikarskiej i psycho
logia procesów informowania; 

— techniki gromadzenia materiału; 

— analiza, interpretacja i przetwa
rzanie materiału informacyjnego 
oraz kryteria wartości informacji; 

— praca nad gotowym tekstem; 

— perspektywy rozwoju informacji 
prasowej i doskonalenia warszta
tu. 

Praca B. Garlickiego jest prawie 
kompletnym przewodnikiem po pro
blematyce dziennikarskiego warszta
tu. Prawie — bo trzeba w tym miej
scu zasygnalizować kilka zastrzeżeń. 

Po pierwsze — B. Garlicki ogra
nicza swe zainteresowania do war
sztatu reportera gazety. „Metodyka 
dziennikarska" wydaje się w tym wy
padku tytułem skrojonym nieco na 
wyrost, ponieważ Autor koncentruje 
uwagę wyłącznie na pisarstwie infor
macyjnym, zostawiając na uboczu 
problematykę warsztatową publicy
stów, recenzentów, felietonistów itd. 
Nie czynię z tego stwierdzenia zarzu
tu. Przeciwnie — sądzę, że decyzja 
skoncentrowania uwagi na działalno
ści, od której zaczyna swój zawodo
wy rozwój każdy dziennikarz, jest 
trafna i realistyczna. Dzięki temu 
otrzymaliśmy książeczkę zwartą, wol
ną od wszystkoizmu i innych niebez
pieczeństw czyhających na autorów 
usiłających pisać o dziennikarstwie 
„w ogóle". 

W porównaniu z podobnymi wy
dawnictwami zagranicznymi, podręcz
nik B. Garlickiego prezentuje się bar
dzo korzystnie. Autorowi udało się 
połączyć w sposób rozsądny prakty-



czne wskazówki z niezbędną podbu
dową teoretyczną, której brak tak 
często obniża wartość rad udzielanych 
w niektórych znanych mi poradnikach 
amerykańskich. Udzielanie wskazó
wek ma tylko wtedy sens, jeśli czy
telnik rozumie ogólniejsze mechaniz
my masowego przekazu i potrafi zna
leźć w nich uzasadnienie dla szcze
gółowych instrukcji praktycznych. 
„Metodyka dziennikarska" poświęca 
sporo uwagi objaśnianiu psychologi
cznego podłoża procesów komuniko
wania; niekiedy wydaje się nawet, że 
Autor niepotrzebnie zagłębia się w 
kwestie nie mające bezpośredniego 
odniesienia do praktyki (dotyczy to 
np. schematu interakcji zachodzących 
w czasie wywiadu — s. 59; wydaje 
mi się, że rezygnacja z tak uogólnio
nych wiadomości nie przyniosłaby 
szkody książce, a pozwoliłaby skon
centrować się na praktycznych wska
zówkach dotyczących np. odmian wy
wiadu, problemów autoryzacji i wie
lu innych przyziemnych kłopotów 
warsztatowych ledwie poruszonych 
przez B. Garlickiego). 

Drugie zastrzeżenie dotyczące kom
pletności książki wiąże się z propono
wanym przez B. Garlickiego układem 
faz procesu twórczego. W logicznie 
uporządkowanym opisie (wybór tema
tu — gromadzenie materiału — „ob
róbka" i ocena materiału — praca nad 
gotowym tekstem) brakuje przynaj
mniej dwu istotnych ogniw. Pierw
szym jest kwestia doboru gatunków 
i ich charakterystyka z punktu wi
dzenia funkcjonalności; drugim — pro
ces pisania. 

Rezygnację z omawiania pisarstwa 
dziennikarskiego można przynajmniej 
częściowo zrozumieć i usprawiedliwić. 
Polski czytelnik dysponuje książką 
W. Pisarka „Retoryka dziennikarska", 
która w tym zakresie, może dopełniać 
książkę B. Garlickiego. Wprawdzie 
odesłanie czytelnika do łatwo dostęp
nej „Retoryki" nie stwarza szczegól
nych utrudnień, niemniej z dydak
tycznego punktu widzenia byłoby po
żądane, aby adept dziennikarstwa 
otrzymał w podręczniku kompletny 
przegląd wszystkich faz powstawania 
tekstu, zwłaszcza że W. Pisarek zaj
muje się tylko niektórymi aspektami 
twórczości językowej. Aż prosi się, by 
w książce B. Garlickiego ukazać pro
ces pisania od strony czynności spraw
czych. 

Trzecie zastrzeżenie odnosi się do 
problematyki gatunków niesłusznie 

chyba wyłączonej z „Metodyki dzien
nikarskiej". Warsztat dziennikarski 
jest naturalnym kontekstem dla te
matyki gatunkowej; wyboru struktur 
gatunkowych nie da się odłączyć od 
kwestii wyboru tematów, interpreta
cji i przetwarzania materiału, decyzji 
poprzedzających pisanie etc. Zdaję so
bie oczywiście sprawę, że włączenie 
pełnego przeglądu problematyki ga
tunków dziennikarskich jest niewy
konalne w książce o stosunkowo 
szczupłych rozmiarach. W pełni moż
liwy byłby jednak rozsądny kompro
mis — z pewnością dałoby się wy
gospodarować jeden rozdział na omó
wienie mechanizmów rządzących de
cyzjami gatunkowymi i na skrótowe 
chociażby zasygnalizowanie charakte
rystyk tych gatunków, z którymi mie
wa do czynienia w zawodowej prak
tyce czytelnik „Metodyki dziennikar
skiej". 

Nawiasem mówiąc, po wydaniu 
„Retoryki" i „Metodyki" narzuca się 
potrzeba przygotowania podobnej 
książeczki zawierającej elementarne 
i przydatne w praktyce wiadomości 
o gatunkach dziennikarskich. Nie do 
wiary, ale Polska jest bodajże jedy
nym w Europie krajem o wysoko roz
winiętych środkach przekazu maso
wego, w którym nie wydano dla użyt
ku adeptów dziennikarstwa elemen
tarnego podręcznika uczącego, jak pi
sać wywiady, wiadomości, reportaże, 
komentarze itp. W obliczu tej sytua
cji tym zasadniejszy wydaje się po
stulat uzupełnienia książki B. Garlic
kiego. 

Nie ulega dla mnie wątpliwości, 
że „Metodyka dziennikarska" będzie 
pozycją poszukiwaną i chyba wzna
wianą, stąd też nie od rzeczy byłoby 
zgłaszać już teraz uwagi mogące 
ewentualnie przydać się przy reedy
cji książki B. Garlickiego. 

Bez względu jednak na takie czy 
inne zastrzeżenia pozostaje faktem, że 
„Metodyka dziennikarska" jest publi
kacją nie tylko potrzebną lecz i nie
zwykle udaną. Zasługuje na odnoto
wanie jako wzorcowy przykład wy
dawnictwa odpowiadającego zapo
trzebowaniu adresatów. Zwięzłość, 
przejrzysty układ, rzetelność nauko
wa połączona z umiejętnością przy
stępnego, a nawet żywego przekazy
wania wiedzy — to zalety uzasadnia
jące wysoką ocenę tej pozycji z serii 
Biblioteka Dziennikarza. 

Jacek Maziarski 



PRASA 
JAKO ORGANIZATOR 

Władysław M a s ł o w s k i : A K C J E 
PRASOWE. Biblioteka Wiedzy o 
Prasie, seria B, t. XVIII. Ośro
dek Badań Prasoznawczych, Kra
ków 1973. S. 134. 

Do Biblioteki Wiedzy o Prasie przy
było jeszcze jedno opracowanie, tym 
razem na temat akcji prasowych. Na 
książkę składa się siedem rozdziałów, 
a ponadto przypisy, bibliografia, spis 
akcji prasowych. Na końcu książki 
umieszczono streszczenia poszczegól
nych rozdziałów w językach angiel
skim i rosyjskim. Treść opracowania 
zilustrowana została dosyć obszernie 
tabelami i rysunkami. 

Powiedzmy od razu, że „Akcje pra
sowe*' Władysława Masłowskiego to 
publikacja nie tylko dla prasoznaw-
ców czy słuchaczy studiów dzienni
karskich, lecz w równej mierze dla 
kierownictw redakcji, poszczególnych 
działów i dziennikarzy, którzy orga
nizują i prowadzą kampanie prasowe 
bądź w nich uczestniczą. Na skrzy
dełku obwoluty czytamy: 

„Każda redakcja organizuje śred
nio 10—11 akcji rocznie, co łącznie 
daje w Polsce około 1000 akcji i 1 
milion uczestników. Mobilizowanie 
czytelników do udziału w akcjach 
jest jednym z najlepszych sposobów 
rozbudzania ich pozytywnego stosun
ku do pisma i propagowanych przez 
nie treści." 

I dalej — uwaga! 
„Z badań nad akcjami prasowymi 

wynika, że należy przewartościować 
opinię na temat celowości i skutecz
ności pewnych akcji, szczegółowo ana
lizować ich efekty, wykorzystywać je 
do inicjowania przedsięwzięć nowych, 
a nie do uzupełniania luk w dzia
łalności różnych instytucji, lepiej wy
korzystywać więź z czytelnikami przy 
wyznaczaniu celów akcji, urozmaicać 
ich formy i metody, podnosić we
wnątrz zespołów redakcyjnych prestiż 
pracowników, zajmujących się pro
wadzeniem akcji." 

Fragmenty te stanowią swego ro
dzaju kwintesencję rozważań autora, 
zawartych na kilkudziesięciu stro
nach książki oraz najważniejszych 
wniosków, które wynikają z badań 
nad akcjami prasowymi. Wnioski te 
przedstawił autor szczegółowo w kil

kunastu punktach w ostatnim roz
dziale pracy. Główny materiał ba
dawczy, na którym oparł się W. Ma
słowski zgromadzono w Ośrodku Ba
dań Prasoznawczych w Krakowie na 
podstawie wywiadów w redakcjach 
dziesięciu wybranych pism. Analiza 
zawartości tych tytułów w okresie 
rocznym (1 VII 1970 —30 VI1971) po
zwoliła na skorygowanie niektórych 
danych zawartych w wywiadach i na 
uzyskanie pełniejszego materiału. 

Badaniami objęto województwa: 
białostockie — Gazeta Białostocka, 
wrocławskie — Gazeta Robotnicza, 
Słowo Polskie i Wieczór Wrocławia, 
krakowskie — Gazeta Krakowska, 
Dziennik Polski i Echo Krakowa. 

Ponadto przeprowadzono „badania 
nad obrazem działalności organizator
skiej redakcji w świadomości czytel
ników". Badaniami tymi objęto wo
jewództwo katowickie — Trybunę 
Robotniczą, Dziennik Zachodni i Wie
czór. 

Do kilkunastu redakcji dzienników 
i tygodników ogólnopolskich wysłano 
ankiety z pytaniami o ich działalność 
organizatorską. Wśród tych redakcji, 
które zwróciły wypełnione ankiety, 
autor wymienia: Trybunę Ludu, Gro
madę — Rolnika Polskiego, Gazetę 
Olsztyńską, Głos Koszaliński, Trybu
nę Opolską, Głos Wielkopolski, Ex
press Wieczorny i Kurier Szczeciński; 
z tygodników — Politykę, ltd, Nową 
Wieś, Walkę Młodych, Światowida; 
z pism lokalnych — Nowiny Jelenio
górskie. W ten sposób uzyskano przy
bliżoną reprezentację pism wydawa
nych przez RSW „Prasa-Książka-
Ruch". 

Najciekawsze są niewątpliwie dwa 
środkowe rozdziały książki. W roz
dziale IV „Akcje prasowe w opinii 
czytelników" autor zastanawia się, ja
ki jest zasięg i znajomość akcji pra
sowych wśród czytelników. Oto w 
woj. białostockim 35°/o badanych osób 
zetknęło się z akcjami prasowymi, 
w woj. krakowskim — 54%, w woj. 
wrocławskim 52%. Gdy jednak trze
ba było podać nazwę konkretnej ak
cji, odsetek badanych, którzy odpo
wiedzieli na to pytanie w poszczegól
nych województwach, znacznie się 
zmniejszył. 

Autor opracowania stwierdza, że 
badania nie dały odpowiedzi na py
tanie, jakie czynniki wpływają na za
sięg wiedzy o akcjach prasowych w 
społeczeństwie. Niewątpliwie znaczny 
w p ł y w na znajomość akcji wśród czy-



telników ma powtarzalność akcji, „im 
więcej prasa pisze o jakiejś akcji, tym 
większe szanse, że pozostanie ona w 
pamięci czytelników". Czytelnicy zaś 
najliczniej biorą udział w tych ak
cjach, które najlepiej znają. 

Interesujące są wyniki badań do
tyczących udziału w takich akcjach 
prasowych jak: „Kierowco pomóż 
dziecku", „Wszystkie dzieci są na
sze". Spopularyzowano je szeroko, a 
jednak na duży „udział czytelników 
nie mogą liczyć te akcje, które już 
z samego założenia dopuszczają do 
udziału tylko niektóre grupy czytel
ników". 

Mówiąc o znajomości poszczegól
nych akcji wśród czytelników oraz 
porządkując je według hierarchii, 
autor ma okazję poznać opinię spo
łeczną na temat poszczególnych ak
cji. Z badań wynika, iż niski prestiż 
mają np. czyny społeczne, dobrze zna
ne, szeroko opisywane, w których 
wielu czytelników brało udział. Autor 
stwierdza, że „czyny społeczne, jako 
jeden z rodzajów społecznej działal
ności organizatorskiej, propagowanej 
przez prasę nie cieszą się uznaniem 
w oczach społeczeństwa. Na tej pod
stawie można także sformułować ogól
niejszą tezę, że sam udział nawet licz
ny w jakiejś akcji społecznej (także 
akcji prasowej) czy też znajomość ja
kiejś akcji nie oznaczają jeszcze spo
łecznej aprobaty i uznania wartości 
danej akcji przez społeczeństwo". Ja
kie są tego powody — warto pokusić 
się o odrębne badania na ten temat. 

Co sądzą o akcjach prasowych sa
mi dziennikarze? O tym traktuje ko
lejny rozdział. Przede wszystkim 
skłonni są do zaokrąglania w górę 
liczby uczestników akcji prasowych. 
Po drugie, ocena znaczenia i efektyw
ności akcji przez redakcje jest bardzo 
wysoka. Rzadkie są wypadki, by re
dakcje samodzielnie organizowały i 
prowadziły akcje. Natomiast w 69% 
badanych przypadków są współorga
nizatorami, współpracując z różnymi 
organizacjami i instytucjami. Istnie
je kilka wzorów takiej współpracy. 
Klasyczny polega na tym, że redak
cja zajmuje się popularyzacją danej 
akcji. Oczywiście niemało jest przy
padków, że udział pisma jest znacz
niejszy. Bywa i tak, że udział insty
tucji jest czysto formalny; w więk 
szości przypadków motorem akcji jest 
sama prasa. 

Ciekawym spostrzeżeniem autora 
jest to, że do rzadkości należy podej

mowanie wspólnych akcji przez kilka 
tytułów prasowych. Z niektórych wy
powiedzi dziennikarskich wynika, że 
niekiedy efektywność akcji wydaje 
się problematyczna. W. Masłowski 
przedstawia to w ten sposób: „Cho
dziłoby tutaj o to, czy koszt społecz
ny niektórych akcji, a więc głównie 
angażowania w nie autorytetu orga
nu prasowego, nie jest nieproporcjo
nalnie wysoki w stosunku do wyni
ków, które zarówno z gospodarczego 
punktu widzenia (efekt bezpośredni), 
jak i w swoich skutkach społeczno-
- wychowawczych (efekt pośredni) 
mogą okazać się nikłe lub wręcz ne
gatywne". Skuteczność niektórych ak
cji prasowych, zwłaszcza gospodar
czych, obniżana jest przez trudne do 
zrozumienia sformułowania, pojęcia 
ekonomiczne, mało komunikatywny 
język. 

Tego rodzaju mankamentów akcji 
prasowych autor przytacza więcej i 
omawia je dosyć szczegółowo. O in
nych wiedzą zapewne same redakcje. 
W każdym razie warto się nad nimi 
zastanowić, w czym pomaga właśnie 
publikacja W. Masłowskiego. 

Irena Wierteł 

ANALIZA HISTORYCZNA 

Małgorzata S t o l z m a n : CZASO
PISMA WILEŃSKIE A D A M A HO-
NOREGO KIRKORA. Zeszyty Nau
kowe Uniwersytetu Jagiellońskie
go CCCXXI. Prace historycznoli
terackie, zeszyt 26. Nakładem Uni
wersytetu Jagiellońskiego, Kraków 
1973. S. 159, z 6 ilustracjami. 

W „Nowym Korbucie" (t. VIII) Adam 
Honory Kirkor (1819—1886) figuruje 
jako wydawca, redaktor i publicysta, 
a w „Słowniku biograficznym pra
cowników książki polskiej" — jako 
właściciel drukarni. Krótko a traf
nie ocenił go Chmielowski w „Wiel
kiej Encyklopedii Powszechnej Ilu
strowanej". Najdłuższy, wileński okres 
jego życia i działalności przedstawił 
od strony biograficznej M. Brensztejn 
(„Adam Honory Kirkor, wydawca, 
redaktor i właściciel drukarni w Wil
nie od r. 1834 do 1867", Wilno 1930). 
Pożądanego uzupełnienia zwięzłego 



pionierskiego studium Brensztejna 
podjęła się Małgorzata Stolzman w 
rozprawie doktorskiej z zakresu hi
storii prasy, zakładając sobie anali
tyczne opracowanie czasopism pol
skich wydawanych w Wilnie przez 
Kirkora, ze szczególnym uwzględnie
niem jego roli jako pracownika książ
ki polskiej. 

Z wyjątkiem Kuriera Wileńskiego 
nie były to w ścisłym sensie wydaw
nictwa ciągłe, lecz pisma zbiorowe 
o charakterze almanachów czy nowo-
roczników, które na ogół zalicza się 
do druków zwartych. Jednakże w za
mierzeniu wydawcy miały być perio
dykami i tylko okoliczności zewnętrz
ne, niemożność uzyskania zezwolenia 
na wydawanie czasopisma zmusiły do 
przyjęcia formy wydawnictw zbioro
wych wielotomowych. 

Rozprawa dr Stolzman stanowi po
niekąd kontynuację monografii M. In-
glota: „Polskie czasopisma literackie 
ziem litewsko-ruskich w latach 1832— 
1851" (1966). Autorka obrała metodę 
historyczno-chronologiczną. 

A. H. Kirkor (główny pseudonim 
Jan ze Sliwina), ze zruszczonej rodzi
ny drobnoszlacheckiej, tatarskiego po
chodzenia, urzędnik skarbowy ze śre
dnim wykształceniem, lepiej władał 
językiem rosyjskim niż polskim i de
biutował w 21 roku życia rosyjskim 
przyczynkiem treści folklorystycznej. 
Szerzej dał się poznać jako przedsię
biorca literacki dość niefortunnym al
manachem romantycznym pod wyszu
kanym tytułem Radegast (1843. t. I), 
treści literackiej o celu filantropij
nym. Źle przyjęty, poprawił reputa
cję 3 tomami Pamiętnika Umysłowe
go П845/1846), właściwie kontynuacją 
Eadegasta. ze wzbogaceniem treści l i 
terackiej tematyką popularnonauko
wą, która stała się z czasem mocniej
szą stroną wydawnictw zbiorowych 
Kirkora. Trafiły one na zupełną po
suchę literacko-czasopiśmienniczą w 
ziemiach litewsko-ruskich położonych 
na wschód od Królestwa Kongreso
wego, którego urzędowa gazeta: Ty
godnik Petersburski potrzeb literac
kich zaspokoić nie mogła. 

Powodzenie zachęciło Kirkora do 
podjęcia większego, ambitniejszego, 
sześciotomowego wydawnictwa zbio
rowego pt. Teka Wileńska od 1857 r. 
ze szczególnym uwzględnieniem pro
blematyki regionalnej i ogólnosło-
wiańskiej. Od początku widoczną się 
stała dla bystrzejszego obserwatora 
sprzeczność skłonności liberalno-de-

mokratycznych z tendencją pansla-
wistyczną, charakteryzująca postawę 
Kirkora i kierunek jego wydawnictw, 
przy całym ich eklektyzmie i nieza
przeczonej przypadkowości zależnie 
od orientacji i nastawienia współpra
cowników zewsząd werbowanych. De
cydował o tym zapewne komitet re
dakcyjny z Michałem Balińskim na 
czele, o czym jednak tu się nie do
wiadujemy. 

Zniesławienie Kirkora nastąpiło 
wskutek zainicjowania i zredagowa
nia przezeń hołdowniczej publikacji 
na cześć przyjazdu cara Aleksandra II 
do Wilna 1858 г., tzw. Albumu Kir
kora, w którym sam zamieścił pierw
szy rosyjski przewodnik po Wilnie. 

Od V tomu Teki Wileńskiej znać 
stabilizację wydawnictwa pod wzglę
dem zbliżenia do formy periodyku, 
regionalnego zabarwienia i wyłożenia 
programu redakcji, z osiągnięciem 
samowystarczalności finansowej (1248 
egzemplarzy abonowały 953 osoby). 
Pozyskano wreszcie stałą współpracę 
Kraszewskiego. Mimo to na VI tomie 
wydawnictwo zostało w 1859 r. nagle 
zawieszone. 

Kontynuacją stało się od razu Pi
smo Zbiorowe Wileńskie na r. 1859, 
złożone z pozostałych materiałów re
dakcyjnych, bardzo mieszanej treści. 
Zawiodło Pismo Zbiorowe Wileńskie 
na r. 1862, gdyż redaktor był już za
jęty czym innym. Dzięki stosunkowo 
niskiej cenie pozyskał ponad 1200 pre
numeratorów przy nakładzie 1500— 
2000 egzemplarzy. Płacąc najwyższe 
honoraria, ściągnął dobre pióra. Do 
wzoru Biblioteki Warszawskiej starał 
się zbliżyć nie bez powodzenia. 

Na ciężkich warunkach wziął Kir
kor w 1860 r. w dzierżawę dwuna
stoletnią urzedowv dwujęzyczny Ku
rier Wileński, podniósł znacznie jego 
poziom, rozszerzył redakcję, zapew
nił poczytność, doprowadził w 1861 r. 
do szczytu rozwoju, rozporządzając 
własną drukarnią. Wybuch powsta
nia styczniowego skomplikował sy
tuację pisma i osłabił pozycję dzier-
żawcy-redaktora. W krytycznej chwi
li Kirkor stał się służalcem Mura-
wiewa-Wieszatiela i na jego zlecenie 
przeprowadził pełne zrusyfikowanie 
Kuriera Wileńskiego. Jeszcze w 1866 
r. ubiegał się w Wilnie o koncesję 
na nową gazetę rosyjską, po odebra
niu mu Kuriera i zwolnieniu ze służ
by państwowej . Podupadła drukarnia 
Kirkora ..przeistoczyła się w rozsad-
nik najniższego gatunku publikacji 



propagandowych przeciwpolskich i 
antykatolickich" (Brensztejn, 1. c. s. 
64). Przeniósł ją do Petersburga, gdzie 
otrzymał koncesję na gazetę rosyj
ską. Jako bankrut moralny i mate
rialny, wyniósł się w 1871 r. do Ga
licji. 

Autorka w zakończeniu, podsumo
wując wydawniczą działalność Kir-
kora na wskroś pozytywnie, domaga 
się jej „rehabilitacji" i „zasadniczej 
rewizji" potępienia go przez Klaczkę 
i Ujejskiego. Trzeba przeto pewne 
drażliwe sprawy jasno postawić: od
dzielić najpierw ocenę tzw. Albumu 
Kirkora od jego pism zbiorowych i od 
Kuriera Wileńskiego. Kirkor w Wil
nie nie żył z pióra, awansował w 
służbie państwowej do rangi radcy 
dworu, był dwukrotnie odznaczony 
jako dobry, posłuszny urzędnik. Pisał 
wcześniej , lepiej i częściej po rosyj
sku niż po polsku. O wczesnym braku 
skrupułów u niego świadczy fakt pod
jęcia się usług wywiadowczych dla 
władz rosyjskich już w r. 1846. Od
powiedzialności za inicjatywę i zre
dagowanie tzw. Albumu wileńskiego 
nikt z niego nie zdejmie. Ostatecznie 
Chodźko i Odyniec poniżyli się raz, 
podczas gdy Kirkor szedł po tej dro
dze aż do odepchnięcia go przez te 
same władze, którym wiernie służył. 
Zresztą Autorka musi oględnie przy
znać, że „był jedynym [z Polaków], 
który wybrał drogę oportunizmu po
litycznego" (s. 138) i że „przekroczył 
dopuszczalne granice lojalizmu" (ib.). 

Rząd rosyjski popierał kierunek 
panslawistyczny subwencjonując Ty
godnik Petersburski i dwujęzyczną, 
polsko-rosyjską Jutrzenkę w War
szawie 1842/1843 r. pod redakcją Pio
tra Dubrowskiego. Były więc prece
densy i ujemne ich skutki, co mogło 
dużo nauczyć na jeszcze trudniejszym 
gruncie wileńskim. Kirkor rozpoczął 
jako ruchliwy, obrotny i wytrwały 
przedsiębiorca literacki i pozostał nim 
właściwie do końca ze zmiennym 
szczęściem. Ryzykiem było wzięcie w 
1861 r. w dzierżawę Kuriera Wileń
skiego na tak długi okres, ryzykiem 
lokowanie w tym przedsięwzięciu ka
pitału zarobionego na Tece Wileń
skiej. Kurczowe trzymanie się urzę-
dówki w obawie stracenia na niej 
wszystkiego doprowadziło Kirkora do 
tego, że stracił nie tylko kapitał, nie 
tylko posadę rządową, ale i dobre 
imię. Okupić upadek moralny można 
jedynie zasługą moralną, a nie zale
tami i osiągnięciami intelektualnymi. 

Zresztą Kirkor nigdy nie poczuwał 
się do winy, nie okazał wyrzutów su
mienia narodowego, jak gdyby go nie 
miał. Toteż nie zestawiłbym go nawet 
z Erazmem Piltzem, podobnym uzdol
nieniami, energią i nastawieniem po
litycznym, który jednak inaczej poj
mował ugodowość wobec zaborcy i 
znał jej granice. Prędzej nasuwało by 
się tu porównanie z Józefem Ema
nuelem Przecławskim, jeśli by u 
współczesnych szukać paralel. 

Czesław Lechicki 

KLUCZ DO ZBIORÓW 
CZASOPISM 

PRASOWE ZESTAWIENIE DO
KUMENTACYJNE. Na podstawie 
pism obcojęzycznych opracował M. 
A n d r z e j e w s k i . Ośrodek Do
kumentacji i Analiz Prasowych 
GWP, Gdańsk 1974. 553 poz. 

Z inicjatywy gdańskiego Ośrodka Do
kumentacji i Analiz Prasowych uka
zało się „Prasowe zestawienie doku
mentacyjne". Jest to — jak pisze 
w przedmowie kierownik gdańskiego 
ODAP dr Leszek G o n d e k — „prze
wodnik po zasobach prasowych". Z 
ośmiu czasopism Francji, RFN i 
Szwajcarii wynotowano materiały pu
blicystyczne, jakie ukazały się w la
tach 1970—1974 i podzielono je we
dług następującego klucza przedmio
towego: 

— osobistości świata politycznego, 
królewskie i książęce dynastie pa
nujące, wielka finansjera; 

— ludzie filmu i teatru; 
— sprawy świata muzycznego; 
— kierunki w sztuce malarskiej, ma

larze; 
— zjawiska i ludzie literatury świa

towej oraz nowe nurty w teatrze; 
— ważne zdarzenia polityczne w Eu

ropie i na świecie; 
— wydarzenia i stosunki wewnętrz

ne w różnych krajach i regionach 
świata; 

— problemy kultów religijnych, tra
dycji; 

— różne (zdarzenia historyczne, od
powiedzialność za zbrodnie, kon
flikty i patologie społeczne, pro-



blemy głodu i wyżywienia, prawa 
człowieka, turystyka, badania nau
kowe, fauna, flora, sport i inne). 

Każdą publikację opisano w notce 
zawierającej kolejno: numer porząd
kowy, treść materiału (w 2—6 sło
wach wyróżnionych spacją), informa
cję o ilustracyjności publikacji (ilość 
i przedmiot zdjęć), tytuł czasopisma, 
jego numer, datę, strony, na których 
publikacja się znajduje, imię i nazwi
sko autora oraz tytuł w oryginalnym 
zapisie. Ogółem zbiór notek zawiera 
553 pozycje. Zaopatrzono go w trzy 
indeksy: rzeczowy (zawierający naz
wiska osób, których dotyczą mate
riały w czasopismach), nazw geogra
ficznych oraz autorów. 

W „Zestawieniu" uwzględniono na
stępujące czasopisma: Der Spiegel, 
Quick, Stern, Bunte, Paris Match, 
L'Express, Humanité Dimanche i 
Schweizer Illustrierte — Sie + Er. Nie 
więc dziwnego, że obok treści publi
kacji wykaz odnotowuje skrupulatnie 
liczbę i tematykę zdjęć. I na tym 
właśnie polega jego główna wartość. 
Jest to bardzo przydatny w dobrej 
dziennikarskiej robocie przegląd za
granicznych materiałów ilustracyj
nych nadających się do wykorzysta
nia we własnej gazecie. 

Na czym polegają zalety tego typu 
zestawienia? Na świecie często się 
zdarza, że osoba o której zapomnia
no, nagle znów wraca na pierwsze 
strony gazet. Nie zawsze jednak jed
nocześnie agencje mogą nadesłać jej 
fotografię. Sytuację może tu uratować 
archiwum redakcyjne. Jak jednak do
trzeć do odpowiednich materiałów? 
Pamięć jest zawodna i nawet jeżeli 
na półkach leżą stare roczniki czaso
pism, często nie wiadomo, do których 
należałoby zajrzeć. I wtedy ogromną 
usługę może oddać wykaz tego typu, 
jaki zaprezentował nam gdański 
ODAP. 

Opisana sytuacja nie tylko doty
czy potrzeby zilustrowania ważnej 
wiadomości agencyjnej. Często zdjęcia 
wymaga artykuł publicystyczny i wte
dy pożądane jest zaopatrzenie mate
riału w nową fotografię, jeszcze nie 
publikowaną powszechnie w naszej 
prasie, jako że ważny ilustracyjny 
serwis agencyjny najczęściej bywa 
„nadużywany". 

Zestawienie dokumentacyjne jest 
formą atrakcyjną niezależnie od po
wyżej opisanych przypadków. Czaso
pisma ilustrowane zawierają przecież 

zdjęcia w ogóle nie występujące w 
serwisie agencyjnym. Nie należy też 
lekceważyć strony pozailustracyjnej, 
która również może być przydatna 
w pracy dziennikarskiej. 

Mówiąc o plusach „Prasowego ze
stawienia dokumentacyjnego", nie 
sposób pominąć tych jego stron, które 
mogą budzić zastrzeżenia. Przede 
wszystkim nasuwa się więc refleksja, 
że główna część „Zestawienia" — wy
kaz publikacji ujęty w postaci no
tek — pozbawiony indeksów staje się 
w wielu miejscach niemalże bezuży
teczny. O ile cały zbiór notek podzie
lono na rozdziały według klucza 
przedmiotowego, o tyle już wewnątrz 
rozdziałów nie zauważa się żadnej sy
stematyki. A przecież można było 
zgrupować w każdym z rozdziałów 
notki na przykład według tytułów 
czasopism lub w jakikolwiek inny 
sposób stanowiący dodatkowe ułat
wienie przy posługiwaniu się „Zesta
wieniem". 

Przy okazji warto zauważyć, że po
szczególnych rozdziałów nie oddzielo
no od siebie graficznie, nie mówiąc 
już o daniu tytułu na początku każ
dego z nich. Jest to pewnym utrud
nieniem, gdy się chce zapoznać z ma
teriałami dotyczącymi tylko jednego 
rozdziału. 

Zastrzeżenia może budzić też sam 
układ, podział i zawartość rozdziałów. 
Dlaczego na przykład po umieszczo
nym na samym początku w rozdzia
le „Osobistości świata politycznego..." 
dano rozdziały dotyczące świata sztu
ki i kultury, a dopiero po nich — 
„Ważne wydarzenia polityczne w Eu
ropie i na świecie"? Dlaczego wspo
mnianego pierwszego rozdziału zawie
rającego 119 pozycji nie rozbito na 
mniejsze jednostki, podczas gdy 115 
publikacji na tematy związane ze 
sztuką rozłożono według poszczegól
nych jej dziedzin na cztery rozdziały? 
Dlaczego w ostatnim rozdziale „Róż
ne" (116 pozycji) znalazło się szereg 
notek, z których śmiało można było 
utworzyć odrębne, samodzielne roz
działy? Mogłyby nimi być na przy
kład zagadnienia społeczne i obycza
jowe oraz sport i turystyka. W tym 
samym rozdziale znalazły się dwie 
pozycje dotyczące stosunków między 
Polską a RFN (poz. 481 i 482). Nasu
wa się tu oczywiste pytanie, dlacze
go obu tych publikacji nie zakwali
fikowano do jednej z dwu kategorii 
politycznych? 



Przykład „Zestawienia" powinien 
posłużyć wszystkim tym, którzy po
dejmą następne próby w tej dzie
dzinie, w tym również zapewne sa
mym autorom. Wszyscy oni będą mu
sieli rozważyć problem doboru czaso
pism: albo poszerzyć zestaw o tytuły 
anglojęzyczne, radzieckie, włoskie i 
jeszcze inne, co prowadzi do giganty
cznych zestawień, albo ograniczyć się 
do opracowań o charakterze monogra
ficznym — jednotytułowych. Wiąże 
się z tym częściowo problem wyboru 
publikacji. W gdańskim „Zestawie
niu" uwzględniono czasopisma Quick 
i Humanité Dimanche, ale w stosun
ku do innych tytułów są bardzo sła
bo reprezentowane. Należy więc roz
ważyć, czy warto tego typu tytuły 
uwzględniać w przyszłych opracowa
niach? 

Ostatnia obawa jest tym bardziej 
uzasadniona, że w skali całego zesta
wienia średnio na cztery egzempla
rze czasopism odnotowano tylko jed
ną publikację. Tak duża selekcja ma
teriału mija się z celem, bo ograni
czenie objętościowe odbywa się ko
sztem jakości całego zestawienia, któ
re w ten sposób może staje się po
ręczniejsze w użyciu, ale bardzo przez 
to zmniejsza się zakres jego użytecz
ności. 

Tego typu zastrzeżeń „Prasowe ze
stawienie dokumentacyjne budzi wię 
cej. Na szczęście nie one stanowią 
o wartości pracy. Należy ją bowiem 
traktować nie tylko jako gotowe 
opracowanie przeznaczone na użytek 
dziennikarzy, ale również, a może i 
przede wszystkim, jako ciekawa pró
bę w dziedzinie dokumentalistyki dla 
prasy. 

Lesław Peters 

INFORMACJA I IDEOLOGIA 

G. T. Ż u r a w i e w: SO С Y A L N A -
JA INFORM A C Y JA I U P R A W L E -
NIJE IDEOŁOGICZESKIM PRO-
CESSOM. Izdatielstwo „Mysl", Mo
skwa 1973. S. 160. 

Pracę poświęconą miejscu informa
cji społecznej w kierowaniu procesem 
ideologicznym przygotowano w Aka
demii Nauk Społecznych przy Komi
tecie Centralnym KPZR w Katedrze 
teorii i metod pracy ideologicznej. 

Autor opracowania wskazuje na 
wzrost znaczenia pracy ideowo-wy-
chowawczej w warunkach rozwinię
tego społeczeństwa socjalistycznego. 
Partia Komunistyczna traktuje pracę 
ideologiczną jako ważny czynnik po
litycznej zwartości mas i przyspie
szonego wykonania zadań budownic
twa komunistycznego. Podniesienie 
poziomu i skuteczności pracy ideowo-
wychowawczej nierozerwalnie wiąże 
się ze świadomością, że wychowanie 
nowego człowieka odbywa się w wa
runkach walki ideologicznej z im
perializmem. Duże zadania w dzie
dzinie walki ideologicznej stoją przed 
naukami społecznymi, które są po
wołane po to, by przyczynić się do 
rozwiązania aktualnych zagadnień 
rozwoju społecznego, do opracowania 
i rozpowszechniania ideologii marksi
stowsko-leninowskiej. 

W ostatnich latach dokonano 
ogromnej teoretycznej pracy w uogól
nieniu doświadczeń z zakresu budow
nictwa socjalizmu i komunizmu, opra
cowano ważniejsze problemy świato
wego procesu rewolucyjnego i sto
sunków międzynarodowych na obec
nym etapie. Liczne jeszcze problemy 
czekają na rozstrzygnięcie. Podkreślo
no to w referacie sprawozdawczym 
Komitetu Centralnego na X X I V Zjeź
dzie KPZR. Partia będzie musiała 
zwrócić szczególną uwagę na rozwój 
teorii, podnieść poziom pracy instytu
cji naukowych, dążyć do ścisłej więzi 
nauk społecznych z partyjną prakty
ką i pracą państwową, z rozwiązywa
niem konkretnych zadań budownic
twa komunistycznego. 

W omawianej pracy prześledzono 
zastosowanie osiągnięć nauki z dzie
dziny rządzenia społeczeństwem, teorii 
informacji i cybernetyki — do bada
nia procesu ideologicznego. Informa
cja — zdaniem G. T. Żur a wlewa — 
okazuje się instrumentem kierowa
nia procesem ideologicznym. Szczegól
ne metodologiczne znaczenie dla ta
kiego podejścia posiadają postano
wienia X X I V Zjazdu KPZR, na któ
rym szeroko rozpatrywano zadania 
udoskonalenia kierowania procesami 
społecznymi. Kierowanie procesem 
ideologicznym nie może realizować 
się bez dostatecznej i wiarygodnej 
informacji. Okazuje się ona osnową 
kierowania i od tego na ile jest peł
na zależy sposób kierowania. Dlatego 
główną uwagę w cytowanym opra
cowaniu poświęcono analizie infor
macji społecznej. 



Dotychczas ukazało się sporo prac, 
w których rozpatrywano rozliczne 
aspekty ideologicznego kierowania 
masowymi środkami informacji i pro
pagandy. Pojawiają się publikacje, w 
których informacji przyznaje się 
miejsce niezbędnego czynnika pracy 
ideologicznej. 

Autor tej pracy podaje ogólne po
jęcie informacji społecznej, jej stru
kturę, dokonuje klasyfikacji tej in
formacji. Informacja społeczna, jako 
instrument kierowania procesem ideo
logicznym, została na stałe włączona 
do pracy ideologicznej. 

Ważne miejsce w badaniu kiero
wania procesem ideologicznym zaj
muje analiza strumieni i źródeł in
formacji społecznej, rozprzestrzenia
nie jej poprzez prasę, radio, telewi
zję. Tym zagadnieniom poświęcono 
dalszą część publikacji radzieckiego 
autora. Postuluje on korzystanie z re
zultatów konkretnych badań socjolo
gicznych, jako źródła informacji ideo
logicznej. 

W związku z tym, że informacja 
społeczna w kierowaniu procesem 
ideologicznym służy do opracowania 
postanowień, organizacji i kontroli ich 
wypełniania, specjalną uwagę należy 
poświęcić tym problemom. Tym bar
dziej, że takie cechy informacji, jak 
reprezentatywność, adekwatność, wia
rygodność i inne na razie są niedo
statecznie zbadane w literaturze filo
zoficznej i socjologicznej. Czyni to G. 
T. Żurawlew w końcowej części swej 
książki. 

Na podkreślenie zasługuje niezwy
kle staranne przygotowanie opraco
wania. Autor konsultował poszczegól
ne kwestie z naukowcami, których 
nazwiska przytacza w przedmowie. 
Wykorzystał prace klasyków marksiz-
mu-leninizmu na poparcie swoich tez. 
Część źródłową pracy stanowią tak
że materiały X X I V Zjazdu KPZR i 
inne dokumenty partyjne. 

Opracowanie G. T. Żurawlewa na
leży uznać za niemały wkład jego 
samego i Akademii Nauk Społecz
nych w poznanie procesu ideologicz
nego i informacji społecznej, będącej 
ważnym elementem tego procesu. 
Bardzo wiele aktualnych problemów 
nie znalazło jeszcze odzwierciedle
nia w filozoficznej i socjologicznej l i 
teraturze. Tak było również z zagad
nieniem informacji społecznej do mo
mentu opublikowania niniejszej 
pracy. 

Marian Banach 

P R O P A G A N D A P R A W N A 

D. А. К i e r i m o w, I. I. S p i r i -
d o n o w : WOPROSY TIEORII I 
PRAKTIKI PRAWOWOJ PROPA
GANDY. Izd. Leningradskogo Uni
wiersitieta, Leningrad 1973. S. 107. 

Omawianą pracę poświęcono, według 
słów jej autorów, „poznaniu mechani
zmów informowania o prawie i wyja
śnieniu szeregu czynników społecz
nych mających wpływ na przyswaja
nie przez społeczeństwo wiedzy o pra
sie" (s. 3). Powstała ona w Naukowo-
Badawczym Instytucie Komplekso
wych Badań Społecznych przy Uni
wersytecie w Leningradzie. Składa się 
z następujących rozdziałów: „Wycho
wawcza rola propagandy prawnej", 
„Niektóre problemy teorii propagan
dy prawnej", „Empiryczne badania 
nad efektywnością propagandy praw
nej" oraz „Organizacja i technika pro
pagandy prawnej". 

Sformułowania „propaganda praw
na" rzadko się używa w polskiej l i 
teraturze jako określenia procesów 
informowania społeczeństwa o obo
wiązujących przepisach prawnych, ich 
zmianie czy o celu, jaki przy pomocy 
przepisów prawnych ustawodawca za
mierza osiągnąć; propagowanie pra
wa oznacza tu, zgodnie z określeniem 
propagandy, perswazyjne oddziaływa
nie mające wywołać pożądane posta
wy oraz zachowanie połączone z ele
mentami pozyskiwania zwolenni
ków Propaganda prawna — we
dług słów Lenina — miała miejsce 
w okresie początkowym nowej wła 
dzy, gdy celem jej było pozyska
nie jak największego zaufania spo
łeczeństwa 2). 

Jak wskazuje tytuł omawianej pra
cy, jak również używane przez jej 
autorów sformułowanie, nie rozróż
niają oni procesów i n f o r m o w a 
n i a o prawie i p r o p a g o w a n i a 
prawa, natomiast wszystkie zjawiska 
związane z przekazywaniem wiado
mości o normach prawnych określa
ją jako „propagandę prawną". Bliż
sza analiza tekstu pracy, jej celu oraz 
problematyki omawianych badań em
pirycznych wskazuje jednak, że bar-

1) M. S z u l c z e w s k i : Propaganda poli
tyczna. Zarys problematyki teoretycznej. 
Warszawa 1973, s. 49 i n. 
2) w. I. L e n i n : Dzieła. T. 33. Warszawa 
1955, s. 311. 



dziej prawidłowe — jako określenie 
opisywanych procesów — byłoby 
sformułowanie typu „informowanie o 
prawie" czy „komunikowanie wiado
mości o normach prawnych". Również 
przytoczony przez autorów rezultat 
omawianych procesów, to jest „zmia
na stopnia wiedzy o prawie (...) taka 
zmiana, która również wpływa na ich 
zachowanie" (s. 4), wskazuje raczej, 
iż autorzy mają na myśli oddziaływa
nie na sferę poznawczą jednostki, gdy 
tymczasem celem propagandy jest 
kształtowanie postaw, a więc także 
oddziaływanie na sferę emocjonalną. 
W omówieniu tym pozostaniemy więc 
przy określeniu „informowanie o pra
wie" i pochodnych od niego. 

W rozdziale pierwszym pracy po
rusza się problemy związków między 
znajomością prawa a zachowaniem, 
między potrzebami, znajomością pra
wa i procesem podejmowania decyzji 
oraz rolę komunikowania wiadomo
ści o normach prawnych w procesie 
zapobiegania naruszeniom prawa. 
Omówiono tu również poglądy W. I. 
Lenina dotyczące treści i funkcji pro
pagandy prawnej. 

W rozdziale drugim autorzy oma
wiają rolę związków między procesa
mi informacji o prawie a psycholo
gią; rozpatrują ów proces jako przed
miot badań, zajmują się rolą grupy 
podstawowej w percepcji informacji 
prawnych oraz naukową organizacją 
procesów informacji o prawie. 

W problematyce obydwu pierw
szych rozdziałów zwraca uwagę ujęcie 
psychologistyczne, operujące takimi 
sformułowaniami, jak: wiedza intui
cyjna o prawie, emocje prawne, po
czucie prawne (poczucie słuszności) — 
według autorów czynniki te mają 
najważniejsze znaczenie z punktu wi
dzenia decyzji jednostki dotyczących 
jej postępowania (s. 16 i 17). Twier
dzenia te wywołują zastrzeżenia z 
powodu ich ogólnikowości oraz braku 
wystarczająco jasnych określeń czym 
są owe emocje prawne, wiedza intui
cyjna o prawie czy też poczucie słusz
ności. W dalszej części rozważań au
torzy przyznają jednak, że znajomość 
obowiązujących norm prawnych ma 
znaczenie również w wyborze jakie
goś wariantu postępowania, zwłaszcza 
postępowania pożądanego z punktu 
widzenia interesów społecznych, co z 
kolei pociąga za sobą postulat jak 
najefektywniejszego informowania 
społeczeństwa o tym prawie. 

Rozważania dotyczące efektywno
ści poszczególnych sposobów informo
wania o prawie obowiązującym pozo
stają w pewnej sprzeczności z wnio
skami przytoczonymi w dalszej części 
pracy, poświęconej omówieniu prze
prowadzonych badań empirycznych. 
W pierwszej części pracy podkreśla 
się ogromną, pozytywną rolę proce
sów pokazowych w szerzeniu znajo
mości przepisów prawnych, jak rów
nież rolę odczytów i szkoleń w za
kresie prawa obowiązującego. Wyni
ki badań empirycznych, obszerniej 
omawiane poniżej, wskazują jednak 
na niezbyt wysoką efektywność od
czytów i szkoleń; badań nad rolą pro
cesów pokazowych, abstrahując od 
zastrzeżeń natury moralnej związa
nych z tego typu procesami, nie prze
prowadzono w ogóle. 

Tak w rozważaniach teoretycznych, 
jak i w omówieniu badań empirycz
nych, podkreśla się wielką rolę maso
wych środków przekazu w szerzeniu 
wiadomości o normach prawnych. Dy
skusyjny jest natomiast postulat do
tyczący treści, jakie mają być dzięki 
owym środkom przekazywane, to jest 
wiadomości wywołujących w odbior
cach poczucie nieuchronności sankcji. 
Ten typ wiadomości nie wchodzi w 
zakres pojęcia procesu informowania 
o prawie ani pojęcia propagandy 
prawnej3), a znajduje się również w 
sprzeczności z podnoszonymi przez 
autorów korzyściami, jakie niesie 
dobrowolne spełnianie nakazów norm 
prawnych (s. 62). Słuszny jest nato
miast postulat przekazywania infor
macji o normach prawnych w po
staci konkretnych sytuacji, zbliżonych 
do tych, z jakimi odbiorcy spotykają 
się w swoim życiu codziennym. 

Kolejną część pracy poświęcono 
omówieniu roli małych grup w pro
cesie komunikowania wiadomości o 
normach prawnych. 

Rozdział poświęcony przeprowadzo
nym badaniom empirycznym należy 
do najciekawszych. Omawia się tu 
wpływ procesów informowania o nor
mach prawa — za pomocą różnych 
kanałów — na wiedzę o prawie oraz 
związek między poszczególnymi ka
nałami a stopniem zaznajomienia 
adresatów z obowiązującym prawem. 
Badania przeprowadzono wśród mie-

3 ) M . S z u l c z e w s k i w omawianej pra
cy zauważa, że „...propaganda — to zjawi
sko oddziaływania na opinię zbiorowości w 
sprawach natury publicznej w sposób nłe-
wojowniczy i pozbawiony przymusu". Op. 
cit., s. 51. 



szkańców Leningradu wybieranych z 
list lokatorów mieszkań, tak więc po
pulacja ma charakter wybitnie wiel
komiejski. Fakt ten chyba rzutuje 
na uzyskane wyniki. 

Badania dotyczyły znajomości wy
branych „losowo" przepisów różnych 
gałęzi prawa. Nie posługiwano się po
jęciem „kanału informacji", lecz po
jęciem „formy informacji", przez co 
rozumiano sposób rozprzestrzeniania 
wiadomości o normach prawa. Zbada
no efektywność takich form, jak: ar
tykuły w gazetach, szkolenia i od
czyty prowadzone zarówno poprzez 
środki masowego przekazu (radio i 
telewizja), jak i na zebraniach, kon
sultacje u prawników, literatura fa
chowa poświęcona problemom praw
nym, grupy nieformalne (koledzy w 
pracy, sąsiedzi). Jak się okazało, ogól
na znajomość wybranych przepisów 
prawnych wśród członków badanej 
populacji jest zaskakująco wysoka, co 
wydaje się być związane ze wspo
mnianymi cechami badanej populacji. 

Najwięcej prawidłowych odpowie
dzi uzyskano na pytania dotyczące 
prawa karnego i administracyjnego, 
a najbardziej popularnym wśród ba
danych źródłem informacji o prawie 
okazała się gazeta, w której rzeczy
wiście spotyka się najwięcej informa
cji dotyczących prawa karnego. In
formacje te jednak wiążą się z naj
częściej czytaną przez badanych kro
niką sądową, tak więc można przy
puszczać, że u tych badanych wytwo
rzył się pewien stereotyp prawa kar
nego oparty na wiadomościach za
czerpniętych z owej kroniki. Nato
miast wysoki stopień znajomości pra
wa administracyjnego wiąże się, we
dług autorów badań, z efektywną 
działalnością odpowiednich organiza
cji społecznych. 

Innym bardzo popularnym źródłem 
informacji o prawie okazały się gru
py nieformalne, które jednak — we
dług opinii autorów — powodują czę
sto wytwarzanie się błędnych opinii 
dotyczących prawa obowiązującego. 
Zaskakująco niski procent responden
tów odpowiedział, że informacje o 
obowiązujących przepisach prawnych 
czerpie z odczytów i szkoleń, także 
i tych, które prowadzi się w radio i 
w telewizji. Fakt ten związany jest, 
według opinii autorów, z nieuwzględ
nieniem potrzeb słuchaczy odczytów 
przez przygotowujących program oraz 
nieuwzględnieniem poziomu audyto
rium. 

W książce „Problemy teorii i prak
tyki propagandy prawnej" zawarto 
interesujący, chociaż dyskusyjny ma
teriał. Znaleźć w niej można wiele 
cennych wskazówek co do procesów 
informowania odbiorców o przepisach 
prawnych. 

Grażyna Skąpska 

TEORIA DZIAŁAŃ 

Maria N o w a k o w s k a : L A N 
G U A G E OF MOTIVATION AND 
L A N G U A G E OF ACTIONS. Mou
ton. Haga—Paryż 1973. S. 272. 

Wydana w języku angielskim książka 
dr Marii Nowakowskiej, pracownika 
naukowego Zakładu Prakseologii PAN 
w Warszawie, jest próbą opracowa
nia ogólnej teorii, według której w 
zachowaniu się człowieka można wy
odrębnić pewne elementy i nazwać 
je działaniami. Poszczególne działania 
tworzą ciągi działań, które można 
traktować jako pewien „system języ
kowy" i badać za pomocą metod ling
wistyki matematycznej. System ten 
tworzy, zdaniem autorki, „język dzia
łań" (language of actions) z podsyste
mem: „język motywacji" (language 
of motivation). Działania są połączo
ne ze sobą specjalnymi „wiązadłami", 
jak wyrazy w związkach syntaktycz-
nych; w obu przypadkach tworzą się 
sensowne ciągi wypowiedzi, które 
można badać tymi samymi metodami 
językoznawczymi. 

Wyniki powiązań w tak rozumia
nym „języku działań" mogą być uzna
ne jako semantyczne twory o ekspre-
sywnym znaczeniu. Zastosowane przez 
siebie implikacje semantyczne autor
ka wyraziła w symbolice używanej 
do przedstawienia zdań, w których 
występują różne funktory. 

Możliwość zastosowania lingwisty
ki matematycznej w niniejszej pracy 
opiera Maria Nowakowska na nastę
pujących przesłankach: 
— w lingwistyce matematycznej nie 

przyjmuje się żadnych założeń o 
naturze e lementów zbioru: mogą 
to być litery, słowa czy też ukła
dy dziurek w taśmie programu 
maszyny cyfrowej itp., 

— rozważa się ciągi e lementów okre
ślonego zbioru, będące obiektami 



o wyraźnej strukturze liniowej 
(nazywa się je „słowami" lub „wy
rażeniami"). 

W omawianej pracy jako elemen
ty alfabetu interpretuje się działania, 
czyli fizyczne akty określonych czyn
ności. Skutki sekwencji działań in
terpretuje się jako „znaczenia" wy
rażeń „języka działań", a więc stano
wią jego semantykę. 

Punktem wyjścia do zdefiniowania 
podsystemu osadzonego w „języku 
działań", mianowicie „języka moty
wacji", były rozważania dotyczące 
sposobu, w jakim działania są od
zwierciedlane w wypowiedziach lu
dzi. Przez „język motywacji" autorka 
rozumie system zdań zawierających 
w swoim składzie funktory motywa
cyjne (motivational functors), które 
stanowią w pewnym sensie reprezen
tację lingwistycznej motywacji. Kla
syfikację różnych typów funktorów 
przedstawia M. Nowakowska w tabe
li 1: Funktory języka motywacji. 
Szczegółowa analiza materiału kon
centruje się głównie na s e m a n t y 
c z n y c h a s p e k t a c h f u n k t o-
r ó w wyróżnionych w tabeli, po
święcę im więc nieco uwagi. 
Grupa pierwsza: Funktory e p i s te
rn i с z n e, używane w celu opisania 
stanu wiedzy, przekonywania, pew
ności, wiary itp., пр.: mogę, wiem, 
jestem w stanie to zrobić. 
Grupa druga: Funktory e m o c j o 
n a l n e , posiadające cechy motywacji 
i ekspresji, пр.: jestem szczęśliwy (za
dowolony), że; szkoda, że; obawiam 
się, że; to jest trudne dla mnie, po
nieważ. 
Grupa trzecia: Funktory m o t y w a 
c y j n e , które podzielono na dwie 
podgrupy: 
a) właściwe (z modusem: chcę, wolę), 

пр.: życzę sobie, pragnę, wolę to; 
b) normatywne (z modusem: powinie

nem, muszę), пр.: 
muszę: To jest konieczne, ponieważ 

dobre — złe 
powinienem: To jest dobre, bo 

prawdziwe — fałszywe 

Grupa czwarta: Funktory i n t e n 
c j o n a l n e , stosowane w celu zmo
dyfikowania siły wyrazu funktorów 
wyróżnionych poprzednio, пр.: bar
dzo, silnie, rzadko, często, prawie, cał
kowicie, raczej. 
Grupa piąta: P'unktory o k r e ś l a j ą 
ce r e z u l t a t y , wybrane z grupy 
1, 2 i 3, o funkcji podobnej do tych, 

jakie pełnią w wymienionych gru
pach: 
1) nieoczekiwany, możliwy, niemożli

wy, niepewny... 
2) przyjemny, nieprzyjemny, neutral

ny... 
3) upragniony, oczekiwany, wzmoc

niony, wybrany, rozsądny... 
Wymieniona klasyfikacja materia

łu oraz jego opis i argumentacja 
wchodzi w zakres rozdziału pierw
szego, poświęconego analizie „języka 
motywacji" z punktu widzenia języ
koznawstwa i psychologii. Rozdział 
drugi, będący w pewnym sensie kon
tynuacją pierwszego, dołącza do argu
mentacji psycholingwistycznej rów
nież prawidła logiki. Prezentacja pod
stawowych koncepcji i wyników ję
zykoznawstwa matematycznego jest 
treścią rozdziału trzeciego: pierwsze 
partie materiału dotyczą teorii auto
matyki i gramatyki generatywnej, po
została część rozdziału przedstawia w 
zarysie analityczne wzory stosowane 
w językoznawstwie matematycznym. 
Interesujący jest dla nas szczególnie 
rozdział czwarty: „Język działań" 
(jakby wprowadzenie do rozdziału 
piątego) i piąty, w którym semanty
kę „języka działań" i „języka moty
wacji" potraktowano łącznie, jako 
zazębiające się problemy. Analizowa
ne implikacje semantyczne opisują za_ 
chowanie się funktorów, używanych 
w zdaniach wyrażających ocenę, uza
sadnienie lub wyjaśnienie powziętych 
albo planowanych decyzji. Przedmio
tem rozważań autorki jest badanie 
logicznego zachowania się wymienio
nych funktorów. Argumentacja może 
się okazać przydatna do badań nad 
perswazyjnością stylu, ponieważ 
uwzględnia wypowiedzi wyrażone w 
pewnej ramie modalnej, to jest do
tyczącej nie tylko opisu jakichś fak
tów świata zewnętrznego, lecz rów
nież wyrażające stosunek osoby wy
powiadającej dane zdanie do tych 
faktów *). Opracowany system ma 
służvć w zamierzeniu autorki do opi
su działań, stosowanych w celu osią
gnięcia określonych skutków. 

Końcowy rozdział szósty zawiera 
wyczerpujące podsumowanie mate
riału i dyskusję przedstawionej w 
książce teorii działań, podstawowych 
założeń, koncepcji i wyników zapre-

*) Kategorie modalności zastosował w ba
daniach nad perswazyjnością środków ję
zykowych A. S t i c h : O uloze modality w 
publicistickóm stylu. „Otäzky slovenske 
syntaxe", Brno 1973. 



zentowanych modeli. Ponadto autor
ka usiłuje wykazać powiązania mię
dzy przedstawionymi systemami for
malnymi a istniejącymi systemami 
i teoriami. 

Ze względu na interdyscyplinarny 
charakter książki, może się ona oka
zać bardzo przydatna nie tylko dla 
psychologów, ale dla wszystkich zaj
mujących się teorią działań. 

Alicja Zagrodnikowa 

CIEKAWA ANALIZA 
„MASS MEDIA" 

Franz D r ö g e : WISSEN OHNE 
BEWUSSTSEIN. MATERIALIEN 
ZUR MEDIENANALYSE. Fischer 
Athenäum, Frankfurt/M. 1972. S. 
212. 

Nie brak studiów nad masowymi 
środkami komunikowania, jednak 
analiza dokonana przez Franza Drö-
gego korzystnie się wyróżnia. Nie jest 
to „techniczna" charakterystyka me
tod i badań, lecz próba głębszego opi
su, uwzględniającego sam sens spo
łeczny działania masowych środków 
przekazu. Można to uznać również 
za krytykę ideologiczną. Jeśli tak jest, 
to jest to krytyka funkcjonowania 
mass media z punktu widzenia świa
tłej mniejszości, świadomej odpowie
dzialności wobec interesów całego 
społeczeństwa. 

Praca składa się z dwóch części: 
w pierwszej omawia się metody i 
funkcje społeczne mass media oraz 
dwoistą ich naturę jako przekazów 
wiedzy i wiedzy pośredniczącej w 
funkcjonowaniu samych środków ko
munikowania. Jednakże najcenniej
sza jest część druga w której autor 
przedstawia masowe środki komuni
kowania „jako towar w mieszczań
skim społeczeństwie". Osobne rozdzia
ły poświęcono roli reklamy „w roz
winiętym społeczeństwie kapitalisty
cznym" (Spätkapitalismus) od strony 
ekonomicznej oraz ideologicznej. Na
stępnie omawia się problem urabia
nia odbiorców przez swoiste procesy 
socjalizacji oraz swoistą ideologię. 

Autor w swoich analizach nawią
zuje do marksistowskiej orientacji 
teoretycznej (tak do Marksa, jak też 
Lukacsa i innych współczesnych au

torów z tego kręgu) i ona stanowi 
punkt wyjścia całego sposobu anali
zy. Nie ma tu jednak żadnego men-
torstwa czy cytatologii, autor stara 
się samodzielnie krytycznie studiować 
zarówno aktualną literaturę przed
miotu, jak też stan faktyczny funk
cjonowania mass media w oparciu o 
szeroką bazę źródłową, przy czym 
punktem odniesienia jest przede 
wszystkim sytuacja w RFN, co nale
ży uznać za zaletę. Ciągle bowiem 
brakuje nie ogólnych rozważań z za
kresu interesującego nas przedmiotu, 
lecz konkretnej analizy w oparciu o 
dane odnoszące się do danego społe
czeństwa. Autor wykorzystuje rów
nież obszerną literaturę przedmiotu 
(z polskich autorów wymienia jedno 
z najwybitniejszych dzieł socjologicz
nych — pracę S. Ossowskiego „O oso
bliwościach nauk społecznych", która 
się niedawno ukazała w przekładzie 
na j. niemiecki). 

Zważywszy, iż omawiana praca 
ukazała się w serii podręcznikowej, 
w tanim stosunkowo wydaniu, z prze
znaczeniem dla studentów, należy 
oczekiwać, że dobrze spełni swoje za
danie wnikliwej krytyki. Tytuł zre
sztą świetnie charakteryzuje sens tej 
krytyki: „wiedza bez świadomości" — 
oto co zawdzięczamy mass media i co 
pozwala im służyć zarówno pożąda
nym, jak też niepożądanym grupom 
interesu, gdy silniejszy ekonomicznie 
może narzucać treści, jakie jemu naj
bardziej odpowiadają. Najlepiej to 
ilustrują kampanie wyborcze. Książ
ka jest przykładem dobrej szkoły me
todologicznej. 

Ryszard Dyoniziak 

ANALIZA ROLI 
NADAWCÓW 

Christian K r i s t en: NACHRICH
TENANGEBOT UND NACHRICH
TENVERWENDUNG. Eine Studie 
zum Gate-keeper-Problem. Schrif
tenreihe Gesellschaft und Kommu
nikation, Band 4. Bertelsmann Uni
versitätsverlag, Düsseldorf 1972. S. 
130. 

Jest to przepracowana wersja pracy 
doktorskiej, pierwszej z bronionych 
w Instytucie Publicystyki i Komuni
kowania Uniwersytetu w Salzburgu. 



Zmarły już promotor prof, cir Günter 
Kieslich zwraca w przedmowie uwa
gę, że niezmiernie od ćwierćwiecza 
popularne w literaturze anglosaskiej 
studia nad decydującą rolą gate-kee-
perów w selekcji informacji (Kurt 
Lewin, 1947) nie były dostatecznie 
uwzględniane w badaniach na nie
mieckim obszarze językowym. W tym 
aspekcie ocenia pracę Kristena wy
soko. 

W pierwszym rozdziale autor roz
patruje zwięźle (na 10 stronach) pro
blematykę komunikowania, tworzenia 
modeli i nauki o komunikowaniu (pra-
soznawstwa — wg naszej terminolo
gii). Drugi, równie niewielki rozdział 
omawia „Modele prasoznawcze i po
jęcie gate-keepera", od prenaukowych 
modeli sprzed II wojny światowej w 
Europie aż po ostatnie (w momencie 
pisania pracy) wyniki badań nad ga
te-keeper ami. Ukazały one związki 
między strukturą osobowości dzien
nikarza, systemem społecznym redak
cji, systemem komunikowania i ogól
nym systemem społecznym. Swoje ba
dania autor skierował na odkrycie 
technologicznego charakteru systemu 
komunikowania poprzez analizę stru
kturalną tego subsystemu. 

W kolejnym rozdziale przedstawio
no metodę badań. Ich przedmiot sta
nowiło porównanie materiałów m i ę 
dzynarodowych, głównie agencyjnych 
przekazanych przez United Press In
ternational (UPI) oraz Austria Pres
se Agentur (APA) i publikacji mate
riałów międzynarodowych przez 3 
dzienniki austriackie o charakterze 
partyjno-politycznym: AZ-Arbeiter -
Zeitung (organ socjaldemokracji), 
Volksblatt (nieoficjalna gazeta Partii 
Ludowej) i Wiener Zeitung (organ 
rządowy). Z analizy wyłączono jed
nak wszelkie wiadomości czysto eko
nomiczne („które można przeczytać 
w gazetach różnych krajów"), spor
towe, o filmie, tv i płytach grających. 
Jako okres badań wybrano tydzień 
od 6 do 12 lutego 1969, analizując ser
wisy wymienionych agencji o 2 dni 
wcześniej. Ogółem wyodrębniono ja
ko jednostki analizy 571 artykułów 
i 1193 wiadomości agencyjne. Uzy
skano ponad 250 tys. danych liczbo
wych, z których za pomocą kompu
tera przeanalizowano 239 tys. 

Materiały agencyjne analizowano 
co do ich: źródła, dnia i czasu nada
nia, objętości, dziedziny tematycznej, 
kompozycji formalnej, (możliwej) 
funkcji, miejsca pochodzenia, miejsca 

wydarzenia, zawartości, składni i in
nych wskaźników czytelności, innych 
elementów, jak powtarzanie itp. Po
dobnie badano publikacje gazetowe, 
określając ponadto: dziennik, dzień 
edycji, objętość publikacji, umiejsco
wienie w numerze i na stronie, wiel
kość nagłówka (skład, powierzchnia 
itd.), globalną objętość publikacji, 
proporcje nagłówka i tekstu, wyróż
nienia typograficzne, rodzaj składu 
(wytłuszczenia, kursywa itp.), „war
tość pobudzania uwagi" ustalaną na 
podstawie specjalnego indeksu for
malnych elementów podania, kate
gorie: formalną, funkcjonalną i tre
ści, zasadnicze nastawienie (wymowę) 
nagłówka i tekstu, język i styl na
główka oraz jego sensacyjność (po
dług struktur językowych). 

Jako kategorie formalne wyróż
niono: 
1. formy „czysto" informacyjne: wia

domość prosta, wiadomość „prze
ciętna" (doniesienie rozszerzone o 
pewne szczegóły), wiadomość „wy
czerpująca" (sprawozdanie zawie
rające opis powiązań wydarzenia 
itp.); 

2. formy interpretujące: analiza i do
kumentacja oraz reportaż, dysku
sja, przemówienie, cytat; 

3. formy wyrażające opinie, jak: ar
tykuł wstępny, glosa, recenzja. 
Kategorie funkcjonalne określono 

jako „stopień pośredni między kate
goriami formalnymi i kategoriami tre
ści". Wyróżniono tu: 1. funkcję in
formacji czysto rzeczowej; 2. inter
pretacyjną funkcję wiadomości; 3. 
funkcję relaksową; 4. dla uprecyzyj-
nienia funkcji interpretacyjnej — 
sformułowano dodatkowo kategorię 
bezpośredniego kształtowania opinii 
politycznej. 

Klucz do analizy treści zawiera 
21 kategorii nie odbiegających od po
wszechnie stosowanych. 

Zasadnicze nastawienie nagłówka i 
tekstu charakteryzuje ich w y m o w ę 
pozytywną (międzynarodowe odprę
żenie, współpraca itd.), negatywną 
(napięcia, konflikty, niepokoje, wy
padki itd.) bądź neutralnie-rzeczową. 
Sensacyjność nagłówków określano 
badając ich zawartość informacyjną 
i emocjonalną oraz dynamikę pod 
względem językowym. 

Podkreślając, że cel pracy stano
wiło ustalenie roli gate-keeperów, 
autor określa przyjętą metodę jako 
„strukturalną analizę wypowiedzi" 
(Aussagenanalyse), a więc bardziej 



ograniczoną niż szersza analiza za
wartości. Liczba 1193 wiadomości 
agencyjnych zmalała przy uwzględ
nieniu powtórzeń do 998; nazwano je 
„jednostkami informacyjnymi". W ga
zetach — czyli w strefie „nadawcy 
wtórnego" — analizowano 371 jedno
stek badawczych. 

Przeprowadzono test poprawności 
kategorii, przedstawiając 50 osobom 
6 modelowych artykułów do klasyfi
kacji. Osiągnięty wynik — zgodność 
w granicach 70% — uznano chyba 
na wyrost jako zadowalający. 

Objętość różnych materiałów po
równywano za pomocą wierszy prze
liczeniowych. 

Indeks „wartości pobudzania uwa
gi" przewidywał punkty za: objętość 
w wierszach przeliczeniowych, miej
sce w numerze i na kolumnie, roz
miary nagłówka, wyróżnienia typo
graficzne. Jak każda subiektywna 
punktacja — tak i ta wywołuje za
strzeżenia, które zresztą podziela au
tor, pisząc, iż wymaga ona testów 
kontrolnych. Natomiast punktując 
sensacyjność nagłówków wg systemu: 
3 punkty za wyrazy emocjonalne, 2 
za dynamiczne i 1 punkt za informu
jące, Kristen oparł się na tezach Os-
gooda i ich empirycznym zastosowa
niu przez Tannenbauma (The Measu
rement of Meaning i in.), jednak sam 
poddaje w wątpliwość rozpiętość pun
ktacji od 1 do 3. 

Najobszerniejszy rozdział czwarty 
omawia wyniki analizy. Z oczywi
stych względów nie będziemy przyta
czali szczegółów. Wpierw przedsta
wiono podaż informacji agencyjnych, 
a następnie porównano je z wykorzy
staniem w gazetach w celu stwier
dzenia wpływu redakcyjnych gate-
-keeperów na proces sterowania prze
kazem wiadomości. 

Godna podkreślenia wydaje się 
próba semantycznego określenia sen-
sacyjności nagłówków; amerykańskie 
ustalenia teoretyczne i empiryczne 
wzbogacono tu testem rangowym 
przeprowadzonym wśród 75 osób, 
który dał następujące wyniki: I miej
sce emocja (wskaźnik 139), II — dy
namika (102), III — informacja (100). 

W końcowych wnioskach zwracają 
uwagę następujące stwierdzenia: 
• Nadawca wtórny (dziennikarz w 
redakcji) podlega w swej roli gate-
-keepera w znacznej mierze czynni
kom należącym do pola nadawcy pry-
marnego (agencji), przy czym elemen
tem regulującym jest czynnik czasu. 

• Waga tematyki jest określona po
za sferą nadawcy (także agencyjne
go), w ogóle poza systemem komuni
kowania; aktualność jest problemem 
pierwotnego bodźca, wydarzenia, 
в Bardzo istotne, a dotychczas po
mijane w badaniach prasoznawczych 
mechanizmy regulujące działalność 
komunikacyjną redakcji są wytworem 
warunków organizacyjno-technologi-
cznych, których szereg wykrystalizo
wano w omawianej analizie. 

Studium Ch. Kristena należy oce
nić wysoko. Poza pewnymi usterka
mi metodologicznymi (oprócz podzie
lanych przez samego autora wątpl i 
wości można wskazać np. brak cha
rakterystyki osób poddanych testom), 
całość wykonano i przedstawiono rze
telnie. Na szczególne podkreślenie za
sługuje samo podjęcie rzadko prze
prowadzanych badań nad regulującą 
rolą nadawców-dziennikarzy w róż
nych fazach procesu komunikowania 
i bardzo płodne sprzęgnięcie teorii, 
wniosków z badań wcześniejszych, 
porównawczej analizy zawartości i 
testów w interesującą całość. Pozor
nie wąskoempiryczna analiza uzy
skała wskutek tego rangę pogłębio
nego studium o daleko idących wnio
skach. Takie podejście powinno być 
inspiracją także dla naszych bada
czy, nazbyt często opisujących tylko 
wyniki, bez próby ambitniejszej ich 
interpretacji. 

Paweł Dubiel 

STUDIA NAD PRASĄ 

Roland C a y r o l : L A PRESSE 
ÉCRITE ET AUDIO-VISUELLE. 
PUF, Paris 1973. S. 628. 

O prasoznawstwie francuskim niewie
le słychać w świecie, choć oczywi
ście rozwija się ono intensywnie przy
najmniej w kilku placówkach. Od cza
su do czasu ukazują się we Francji 
książki, które niewątpliwie wzboga
cają światową literaturę prasoznaw-
czą. Zaliczyłbym do nich również o-
mawianą tu pracę — obszerne stu
dium „Prasa drukowana i audio-wi
zualna", przygotowane przez pracow
nika naukowego Narodowej Fundacji 
Nauk Politycznych (Fondation Natio
nale des Sciences Politiques), wydanej 
w serii „Temis. Nauki polityczne" re-



dagowanej przez M. Duvergera. Wspo
minam o tych faktach, aby podkreślić, 
iż we Francji studia nad prasą zdo
były sobie trwałe miejsce w ramach 
nauk politycznych i często najciekaw
sze opracowania powstają właśnie w 
placówkach, gdzie prasa stanowi tyl
ko jeden z wielu przedmiotów zain
teresowania badawczego. 

Perspektywa politologiczna uwy
pukla inne problemy i inne aspekty 
działania prasy niż na przykład per
spektywa socjologiczna czy psycholo
giczna. Dla niej szczególnie istotne 
są te zagadnienia, które się bezpo
średnio wiążą z rolą prasy w syste
mie politycznym społeczeństwa, a więc 
z organizacją prasy, zależnością od 
pozostałych e lementów systemu spo
łecznego, charakterystyką rynku pra
sowego, oddziaływania prasy na po
stawy i zachowania polityczne. 

Taki też punkt widzenia przyjął 
autor książki systematyzując mate
riał dotyczący prasy, radia i telewi
zji w czterech grupach: 
— historia prasy, 
— prasa, radio i telewizja we Fran

cji, 
— prasa, radio i telewizja w wybra

nych krajach, 
— oddziaływania masowych środków 

komunikowania. 
W części pierwszej przedstawiono 

najważniejsze zmiany na prasowym 
rynku wydawniczym oraz w techni
ce drukarskiej, począwszy od wyna
lazku typografii aż do spodziewanych 
zmian w 2000 roku. W tej samej czę
ści znajdziemy informacje o rozwoju 
i przyszłości radia i telewizji, orga
nizacji agencji prasowych, a także 
omówienie związku między prasą a 
reklamą w warunkach kapitalistycz
nych. 

Część druga przynosi omówienie 
prawnej sytuacji prasy we Francji, 
w tym ustawodawstwa dotyczącego 
przedsiębiorstw prasowych oraz re
glamentacji zawartości prasy. Ponad
to obszerniej potraktowano problemy 
organizacji prasy, a zwłaszcza powią
zania prasy z reklamą, koncentracji 
w prasie francuskiej, zarządzania i 
stosunków między wydawcami a 
dziennikarzami. Na zakończenie tej 
części autor zamieścił analizę rynku 
prasowego, w tym szerzej uwzględ
niono dzienniki oraz główne typy 
periodyków (prasę polityczną, ekono
miczną i ogólnoinformacyjną, prasę 
kobiecą, młodzieżową, sportową, za
wodową i związkową). 

Część trzecia omawia sytuację pra
sy, radia i telewizji w wybranych kra
jach świata: w Stanach Zjednoczo
nych, Wielkiej Brytanii, Japonii, RFN, 
Włoszech, Chinach oraz w Związku 
Radzieckim. Jest to część głównie in
formacyjna, nie teoretyczno-porów-
nawcza, co raczej wyszło na jej ko
rzyść. Czytelnik znajdzie w niej więc 
wiele materiału statystycznego, 
wzmianki o ważniejszych tytułach, 
fragmenty dokumentów i wypowie
dzi oficjalnych dotyczących zasad 
działania środków masowych w oma
wianych krajach. 

Część czwarta przynosi analizę 
wpływu środków masowych. Ten tru
dny temat ujęto w trzech rozdzia
łach: 
— warunki i granice wpływu środ

ków masowych, 
— dostrzegalne efekty środków ma

sowych, 
— polityczny w p ł y w prasy. 

Ta część opracowania zasługuje, 
moim zdaniem, na szczególne zainte
resowanie polskiego czytelnika. Zwra
ca bowiem uwagę na wieloraki i dłu
goterminowy w p ł y w środków maso
wych na życie polityczne. Autor da
leki od przypisywania im tajemniczej 
roli „czwartej władzy" posiadającej 
własne uprawnienia, widzi w nich 
jednak jeden ze składników władzy 
społecznej. A zatem sąd pozytywnie 
lub negatywnie oceniający wartość 
środków masowych zależy od oceny 
globalnego systemu politycznego, któ
rego te środki są tylko jednym z ele
mentów. 

Tomasz Goban-Klas 

PORTRET „ANTYGAZETY" 

Jürgen A l b e r t s : MASSEN
PRESSE A L S IDEOLOGIEFA
BRIK A M BEISPIEL BILD. Athe
näum Verlag, Frankfurt/M. 1972. 
S. 153. 

Na pewnym oficjalnym spotkaniu 
dziennikarskim Axel Springer „król" 
prasy zachodnioniemieckiej, tak okre
ślił niemieckiego czytelnika: „Dla 
mnie osobiście już od końca wojny 
było oczywiste, że niemiecki czytel
nik jednego nie chce na pewno. Mia
nowicie na pewno nie chce myśleć. 



Temu spostrzeżeniu podporządkowa
łem wszystkie swoje gazety." Naj
bardziej zaś ideologii springerowskiej 
podporządkowana jest Bild Zeitung, 
do dziś najszerzej kolportowana w 
RFN gazeta codzienna. Już w chwili 
powstania w kwietniu 1952 osiągnęła 
1,5 min egzemplarzy nakładu, a w 
połowie lat sześćdziesiątych rozcho
dziła się codziennie w 4 min egzem
plarzy, czytywana — jak wynika z 
badań — przez prawie 12 min ludzi. 

Prasa wydawana przez Springera 
jest przykładem tzw. „Massenpres
se" — prasy dla mas — przeznaczo
nej dla niewybrednych gustów, od
działującej na najpospolitsze emocje, 
obezwładniającej wręcz umysłowość 
przeciętnego czytelnika wszelkimi zna
nymi w dziennikarstwie sposobami. 

Jürgen Alberts wziął na swój war
sztat badawczy i dokonał wiwisekcji 
Bild Zeitung, „antygazety dla czyta
jących analfabetów" — jak mówią 
w intelektualnych kołach Bonn — 
„najdojniejszej krowy w oborze Sprin
gera". Popularność Bild Zeitung w 
latach siedemdziesiątych nieco spa
dła, przyczyniły się do tego również 
inne warunki polityczne w RFN, po
lityka odprężenia rządów Brandta i 
Schmidta, a także demonstracje stu
denckie z roku 1967 przeciwko kon
centracji prasy w RFN. Mimo to na
dal Bild Zeitung w poważnym stop
niu kształtuje opinie i postawy oby
wateli Republiki Federalnej osiąga
jąc 3,5 min egzemplarzy codziennego 
nakładu. Ideologia i credo polityczne 
wydawcy Bild Zeitung Axela Sprin
gera nie uległy zmianie, nadal nie po
zwala swojemu czytelnikowi myśleć, 
traktując go nie jak indywidualność, 
ale — jak pisał Ortega y Gasset — 
jako „nieświadomą, niezdolna do my
ślenia masę". Wczorajsze idee upo
wszechnia się na łamach Bild Zeitung 
za pomocą współczesnych technik 
przekazu i całego sztabu dziennika
rzy, prasoznawców i socjologów ba
dających gusty i upodobania czytel
ników. 

J. Alberts próbuje w swojej książ
ce skonstruować model Bild Zeitung 
opierając się na analizie treści poli
tycznych zamieszczanych na łamach 
gazety, a dotyczących wyborów do 
Bundestagu w latach 1953, 1961, 1969, 
rozruchów studenckich w latach 
1967—1969, a także strajków urzędni
ków i robotników we wrześniu 1969. 
Autor zastanawia się czyje interesy 
reprezentuje gazeta i jaką ideologię 

propaguje na swoich łamach. Książ
ka składa się z czterech części, z któ
rych tylko trzy polecamy czytelniko
wi. Rozważania zawarte w części I 
(wstępnej): „Prasa masowa jako 
funkcjonalnie konieczny produkt roz
woju kapitalizmu" można znaleźć w 
każdym podręczniku do nauki ekono
mii politycznej. 

Autor posługuje się w swoich ba
daniach metodą analizy treści i opis 
tej metody jest tematem rozdziału 
drugiego recenzowanej książki. A l 
berts opiera się na klasycznym sche
macie metody, wywodzącym się od 
Berelsona, przyjmując za jednostkę 
analizy temat oraz wypowiedź praso
wą jako całość. Zastrzeżenia budzi 
wybór kategorii do analizy dokonany 
przez autora; są zbyt ogólne i nie sta
nowią o obiektywności metody. Dla 
przykładu w analizie treści politycz
nych dotyczących wyborów do Bun
destagu Alberts użył tylko czterech 
kategorii ogólnych, dotyczących: kam
panii przedwyborczej, informacji o 
poszczególnych partiach, ich progra
mach, a także informacji na temat 
samej walki wyborczej. 

Można zarzucić autorowi brak pre
cyzyjnego wyjaśnienia pojęć użytych 
w książce. Bardzo często używa po
jęcia „analiza modelowa", nie okre
ślając, с o rozumie pod pojęciem po
szukiwanego „modelu", a jest to prze
cież różnie definiowany termin. Za
strzeżenia można mieć także co do 
języka omawianej książki, miejscami 
zbyt pompatycznego i niejasnego — 
jest to już jednak subiektywne od
czucie. 

Cenna natomiast w pracy Albertsa 
jest krytyczna synteza sądów na te
mat analizowanej gazety. Krytyka 
Bild Zeitung celuje w trzech kierun
kach: języka dziennika, jego „żurna-
listycznego" charakteru i jego poli
tyki powiadamiania. Jako przykład 
krytyki języka Alberts cytuje pracę 
Ekkeharta Mittelberga, który przy 
pomocy komputera zgłębia figury re
toryczne nagłówków artykułów, ze
stawia zakres słownictwa, wyszukuje 
długości zdań i gatunki dziennikar
skie. Dużo miejsca poświęca Alberts 
rozważaniom Mittelberga, gdyż sam 
nie przeprowadza analizy językowej, 
zgadza się z Mittelbergiem, że cechą 
zasadniczą stylu Bild Zeitung są „ję
zykowe wykolejenia", tzn. nieprze
strzeganie składni, używanie rozdraż
niających i „uderzających obuchem" 
sformułowań, „bombardowanie" czy-

9 — Zeszyty Prasoznawcze 



telnika wielkimi, paraliżującymi ty
tułami. 

Natomiast inny badacz, Hans Die
ter Müller krytykuje rodzaj dzienni
karstwa uprawianego przez zespół 
redakcyjny Bild Zeitung. Müller mó
wi o „żurnalizmie podniecającym" i 
oportunistycznym, który cechuje po
goń za sensacją, łamanie zasad mo
ralnych przyjętych w społeczeństwie 
w imię interesów gazety, a także 
oportunizm polityczny. 

Krytykę polityki powiadamiania 
przeprowadził Erich Kuchenhoff, któ
ry twierdzi, że gazetę cechuje fałszo
wanie informacji, emocjonalne pod
burzanie obywateli przeciwko poczy
naniom postępowego rządu oraz za
ognianie konfliktów narodowych. A l 
berts potwierdził te zarzuty na pod
stawie analizy sprawozdań w Bild 
Zeitung dotyczących strajku wrześnio
wego 1965 r. oraz wyborów do Bun
destagu. Bild poprzez swoje publika
cje — pisze Alberts — pozbawia ro
botników gotowości do walki, oskar
ża przywódców strajków, dąży do 
rozdziału między robotnikami a zwią
zkami zawodowymi. Alberts dowodzi 
na podstawie analizowanych publi
kacji, że rzekoma walka Bild Zeitung 
w interesie całego narodu jest w rze
czywistości walką przeciwko klasie 
robotniczej i przeciwko zasadzie sa
mostanowienia. Analiza rubryki „li
sty czytelników", która jako jedyna 
ustosunkowała się do strajków, do
wiodła, że redakcja publikuje tylko 
listy aprobujące politykę gazety. Dla 
przykładu: z 12 l is tów dotyczących 
artykułu red. naczelnego Petera Boe-
nischa na temat strajków — tylko 
2 były krytyczne. J. Alberts przytacza 
słowa Heriberta Adama, który twier
dzi, że w rzeczywistości redakcja 
Bild Zeitung steruje domniemaną 
„wolną dyskusją" przez: 1) wybór l i 
stów; 2) fabrykację „głosów w dy
skusji"; 3) „zamawianie" pożądanych 
stanowisk u czytelników za sowitą 
opłatą. 

Alberts przeprowadza także anali
zę argumentów przeciwko strajkom 
występujących w sprawozdaniach ga
zety ze strajku robotników i urzęd
ników we wrześniu 1969 roku. Na 
podstawie jej wyn ików formułuje 
wniosek ogólny, że Bild Zeitung sto
suje różne rodzaje argumentacji dla 
różnych warstw społecznych. Można 
dyskutować z autorem, czy wniosek 
ten dotyczy tylko omawianej gazety 
czy całej prasy w ogóle. 

Podsumowując rozważania nad 
książką J. Albertsa należy przyznać 
autorowi doskonałą znajomość lite
ratury przedmiotu, a także duży na
kład pracy przy analizie trzech wiel
kich problemów politycznych i ich 
odzwierciedlenia w Bild Zeitung. Bra
kuje jednakże w pracy Albertsa są
dów ogólnych i odautorskiego, syn
tetycznego komentarza. Wynika to za
pewne ze swoistej „neutralności ba
dawczej" autora, który przedstawia
jąc li tylko „suchy" raport z badań 
i cudze sądy — nie naraża się na 
ataki ideologów narodowej zgody i 
antykomunizmu. 

Grażyna Starzak 

MONOGRAFIA DZIENNIKA 

Richard B r u n ois: LE FIGARO 
F A C E A U X PROBLÈMES DE L A 
PRESSE QUOTIDIENNE. Presses 
Universitaires de France, Paris 
1973. S. 222. 

Literatura dotycząca francuskiej pra
sy jest stosunkowo obfita. Wiąże się 
to w dużym stopniu z faktem, iż ga
zety już od XVIII wieku spełniały 
poważną rolę w powstawaniu we 
Francji różnych kierunków politycz
nych i artystycznych. W ostatnim 
okresie daje się jednak zaobserwować 
wyraźny spadek oddziaływania prasy 
na francuską opinię publiczną. W la
tach 1939—1971 ogólny nakład prasy 
francuskiej wzrósł tylko o 9°/o, pod
czas gdy liczba ludności powiększy
ła się o 25°/o. Liczba dzienników z 500 
w 1913 roku spadła obecnie do nie
całych 100. Objawy kryzysu są bar
dzo widoczne i dotknęły one również 
konserwatywny dziennik Le Figaro. 

Omawiana praca analizuje Le Fi
garo przede wszystkim w okresie 
1969—1971. W latach tych Richard 
Brunois, prawnik z zawodu, pracował 
w gazecie i mógł niejako od „kuch
ni" poznać gazetę. Okres wcześniej 
szy potraktowano jako wprowadzenie 
i w zasadzie nie wnosi wiele nowego 
do dotychczasowych ustaleń innych 
prasoznawców. Szkoda, iż autor w 
bibliografii nie podał pełnej listy ar
tykułów oraz opracowań poświęco
nych Le Figaro 1). 

i) Np. J. de L a c r e t e l l e : Face à l'évé
nement — Le Figaro 1826—1966. Paris 1966. 



Warsztat naukowy R. Brunois jest 
rzetelny i precyzyjny, choć może nie
co jednostronny. Autor mógłby w i ę 
cej uwagi poświęcić porównaniu Le 
Figaro z największymi dziennikami 
europejskimi. Tym bardziej można 
było to zagadnienie poruszyć, ponie
waż przeprowadzono już wiele son
daży i badań koncentrujących się na 
tej problematyce, jak przykładowo: 
analiza ceny ogłoszeń w dolarach 
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 
za rok 1970 (Financial Times — 31,55, 
The Times — 15,77, Die Welt — 14,40, 
Le Figaro — 8,57). Innego rodzaju 
niedosyt budzi analiza treściowa. 
Zbyt mało dowiadujemy się o oso
bach wywierających zasadniczy w p ł y w 
na profil i linię polityczną dziennika, 
który był z wyjątkiem lat 1936—1937 
zawsze prorządowy. Głośna sprawa 
zabójstwa w 1914 r. dyrektora Le Fi
garo przez żonę ministra J. Caillaux 
miała podłoże wyłącznie osobiste i 
nie wpłynęła nawet chwilowo na 
oblicze gazety. Autor mógłby również 
wnikliwiej potraktować kwestię na
kładu dziennika i szerzej omówić 
praktykę (stosowaną przez wiele pism 
zachodnich) zmierzającą do „sztucz
nego powiększania" nakładu, a przez 
to do wzrostu w p ł y w ó w z reklam i 
ogłoszeń. Niekiedy odnosi się wraże
nie, że praca R. Brunois jest pisana 
w tonie dość przychylnym dla Le Fi
garo, który przecież bardzo wyraźnie 
ustępuje pod względem obiektywizmu 
np. dziennikowi Le Monde. 

Autor bardzo często zresztą porów
nuje Le Figaro z Le Monde, z Auro
re oraz z największym pod wzglę
dem nakładu dziennikiem paryskim 
France-Soir. W monografii znajdu
jemy także wiele interesujących 
wzmianek o centralnym organie Fran
cuskiej Partii Komunistycznej L'Hu
manité. 

W sposób bardzo przejrzysty poka
zano konflikt, jaki powstał po śmier
ci długoletniego dyrektora generalne
go dziennika Pierre Brissona. Tu ma
ła uwaga: Brisson, świetny admini
strator i krytyk teatralny, zmarł w 
roku 1964, a nie w 1965, jak to poda
je zachodnioniemiecki tygodnik Die 
Zeit2). W pracy szeroko omówiono 
zawartość treściową gazety, jej obrót, 
koszt wydania jednego numeru, in
westycje — a raczej ich brak, kol
portaż, organizację wewnętrzną, sy
tuację prawną i oczywiście ogłosze-

2) Die Zeit nr 43 z 25 X 1968, s. 7. 

nia. Bardzo wnikliwie scharakteryzo
wano czytelników Le Figaro, ich skład 
społeczny, wykształcenie, zaintereso
wania, wiek, płeć. Znamiennym jest 
chyba fakt, iż połowę odbiorców tego 
konserwatywnego dziennika stanowią 
kobiety, podczas gdy wśród czytelni
ków Le Monde wyraźnie przeważają 
mężczyźni. Walory książki podnosi 14 
aneksów, wśród których jest „testa
ment" Pierra Brissona. 

Największym atutem opracowania 
są liczne tabelki i diagramy. Podają 
wiele informacji, być może drobnych, 
ale w istocie ciekawych, jak na przy
kład, że 73% czytelników Le Figaro 
spędza wakacje za granicą, podczas 
gdy średnia krajowa wynosi 31%. 
Problematyka zawarta w wykresach 
jest bardzo zróżnicowana i niestereo-
typowa. Również ich strona graficz-
no-techniczna nie budzi żadnych za
strzeżeń. Z uwagi na nowatorskość i 
oryginalność ujęcia tematu te partie 
książki mogą służyć jako dobry przy
kład nie tylko osobom zajmującym się 
prasą francuską, ale także i praso-
znawcom badającym polskie dzien
niki. 

Marek Andrzejewski 

ANATOMIA KOMIKSÓW 

Wolfgang J. F u c h s , Reinhold C. 
R e i t b e r g e r: COMICS. A N A 
TOMIE EINES MASSENME
DIUMS. Rowohlt Verlag, Reinbek 
bei Hamburg 1973. S. 333. 

Fakt, iż oto pojawił się swoisty trak
tat o komiksach jako masowym środ
ku przekazu nie tylko ukazuje dro
gę, jaką przebyły mass media, ale 
również przemiany, jakie dokonały się 
w świadomości badaczy. Jeszcze pięć
dziesiąt lat temu zainteresowanie się 
komiksami jako pewnym typem mass 
media, godnym badań naukowych, u-
znano by za szarganie" dostojeństwa 
nauki; same komiksy traktowano ja
ko najpośledniejszą, żeby nie powie
dzieć najprymitywniejszą formę roz
rywki umysłowej . I dziś już trudno 
ustalić, co jest zabawniejsze: czy prze
obrażenia samych komiksów, czy też 
umysłowości badaczy! 

Tak czy inaczej Fuchsowi i Reit-
bergerowi zawdzięczamy dziełko naj
wszechstronniejsze i na j solidniejsze 



spośród tego wszystkiego, co napisa
no w języku niemieckim na temat 
komiksów jako pewnego gatunku w 
obrębie mass media. Dotychczas nieo
mal monopol na badania w tym za
kresie posiadali psychologowie i so
cjologowie w U S A , k tórzy zresztą 
un ika l i syntetycznych op racowań spe
cjalizując się raczej w tzw. analizie 
treści komiksów. 

Omawiana monografia, nieco sk ró 
cona wersja szerszego opracowania 
wydanego wcześniej (i k i lkakrotnie 
drożej), to wyn ik wspó łp racy praso-
znawcy (Fuchs) i amerykanisty (Reit-
berger), młodych a u t o r ó w (roczniki: 
1945 i 1946). Studium sk łada się z 
ki lkunastu rozdziałów, k tó rych ty tu ły 
warto tu wymienić , gdyż dok ładn ie 
wprowadza ją w całość problematyki 
pracy: charakterystyka komiksu; hu
mor i dzień powszedni; przygoda i 
melodramat; superbohaterowie; k r y 
tyka i cenzura; obraz społeczeństwa 
w komiksach; intermedialne zależno
ści albo przekazowe współzależności 
(trudna do p rze t łumaczen ia gra słów 
niemieckich: Intermediale Dependen-
zen oder: Mediä re Interdependenzen), 
inaczej mówiąc : ciekawe zjawisko 

przenikania b o h a t e r ó w z ekranu tele
wizyjnego do prasy czy f i lmu, s f i l 
mowane powieści , rysunkowy f i lm 
t r ickowy; europejskie wydania komi 
ksów; seks i satyra; komiks jako 
sztuka; k ie runki rozwojowe różnych 
typów komiksów. 

Jak widać z tego wyliczenia, cha
rakterystyka jest wszechstronna, z 
tym że o ile pierwsze cztery rozdziały 
opisują różne typy i wą tk i komiksów, 
o tyle nas t ępne podejmują problem 
zależności komiksów od życia społecz
nego. W rzeczywistości komiksy wię 
cej mówią o lękach, marzeniach, m i 
tach i wynaturzeniach t rap iących l u 
dzi, niż to się na ogół przypuszcza. 
A już nasycenie komiksów humorem 
oraz sa tyrą polityczną, a t akże poja
wiające się wyrafinowanie artystycz
ne w wielu z nich — to tematy same 
dla siebie. 

W pracy dominuje typ opisu ana
lityczno - p o r ó w n a w c z o - historycznego. 
Nie brak jednak również charaktery
styki ideologicznej craz k r y t y k i spo
łecznej , w szczególności gdy wziąć por1 

uwagę pochodzenie społeczne bohate
r ó w i sposób ich ukazywania w róż
nych komiksach. 

& И ш Г /—\ 
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Zaletą omawianej tu pracy jest 
szerokie uwzględnienie europejskich 
tradycji komiksów, dalej, charaktery
styka swoistego „undergroundu" w 
tej dziedzinie, zwrócenie uwagi na 
nowe zjawiska, jak na przykład po
jawienie się w 1966 r. komiksu z bo
haterami ruchu „Czarnych Panter", 
czy komiksów „tylko dla dorosłych". 
Również wszechstronność opisu jest 
istotną zaletą pracy — czytelnik znaj
dzie tu praktycznie wszystko, co po

winno się wiedzieć o komiksach. 
Oczywiście, trzeba pamiętać, iż książ
ka ta, wydana w serii kieszonkowej, 
jest przede wszystkim czymś do czy
tania, a nie traktatem dla wtajemni
czonych. 

Na pewno wszyscy z przyjemno
ścią będą ją czytać, tym bardziej, iż 
zawiera wiele trafnie dobranego ma
teriału ilustracyjnego. 

Ryszard Dyoniziak 



Noty o polskich nowościach wydawniczych 

• M. S z u l c z e w s k i : INFORMACJA — 
ELEMENT POKOJOWEGO WSPÓŁISTNIE
NIA. Seria: Partia — Społeczeństwo — 
Propaganda. Książka i Wiedza, Warszawa 
1974. S. 176. 

Autor „Prasy i społeczeństwa", „Publi
cystyki i współczesności", „Propagandy po
litycznej" i innych prac — swoje kolejne 
opracowanie poświęcił informacji i jej roli 
w stosunkach międzynarodowych. Już w 
tytule pracy M. Szulczewski pozytywnie 
ocenia informację, uznając ją za element 
pokojowego współistnienia. Autor traktuje 
sprawy obiegu informacji za istotne dla 
każdego środowiska i społeczeństwa, a 
także na forum międzynarodowym. We 
wstępie zauważa, iż „informacje o okre
ślonych implikacjach wartościujących do
cierają do adresata kanałami wytyczanymi 
przez strukturę społeczną". Konsekwencją 
takiego podejścia jest inna rola informa
cji w państwie kapitalistycznym, inna — 
w socjalistycznym. Po analizie zagadnień 
informacji rozpatrywanych na forum mię
dzynarodowym M. Szulczewski rozważa je 
w trzech płaszczyznach. Wyróżnia: infor
mację specjalistyczną (np. gospodarczą, 
naukową, technologiczną, wojskową itp.), 
informację ogólnospołeczną oraz obieg war
tości kulturalnych — trzecią płaszczyznę, 
w której jest miejsce dla działalności ma
sowych środków informacji. 

Praca M. Szulczewskiego ma duży wa
lor poznawczy. Jest także dobrze przygoto
wana od strony warsztatowej. Oparcie sio 
na dokumentach UNESCO i Europejskiej 
Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy 
umożliwia prześledzenie roli, jaką informa
cja odgrywa w stosunkach międzynarodo
wych. 

Problemy, o których pisze autor, nie 
doczekały się jeszcze w naszym piśmien
nictwie szerokiego opracowania (nie licząc 
opracowań artykułowych, a więc wycin
kowych). Na dobrą sprawę jest to pierw
sza pozycja książkowa tego typu. 
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9 Tadeusz W r o ń s k i : KRONIKA OKU
POWANEGO KRAKOWA. Red. naukowy: 
Kazimierz R a d z i w o ń c z y k . Wyd. L i 
terackie, Kraków 1974. S. 562 (w tym: ane
ksy, bibliografia, indeks osobowo-rzeczo-
wy). 

Publikacja o charakterze diariusza 
przedstawia w formie krótkich zapisów, 
pozbawionych komentarza, życie miasta w 
okresie od 6 IX 1939 do 19 1 1945. Liczne in

formacje dotyczą prasy jawnej i konspi
racyjnej, пр.: 

8IX 1939 — Ukazał się pierwszy numer 
nowego pisma Dziennik Krakowski, wyda
wanego za zgodą władz niemieckich. 

W lutym 1940 — Konspiracyjna grupa 
komunistyczna wydała pierwszy numer 
miesięcznika powielanego, sygnowanego 
kryptonimem К (Rewolucja), redagowa
nego przez Ignacego Fika, Mieczysława Le
wińskiego i Józefa Zemanka. Później w 
jego miejsce zaczęło wychodzić pismo Pol
ska Ludowa, od którego organizacja wzię
ła swoją nazwę. 

17 I 1945 — Wyszedł ostatni numer Goń-
ca Krakowskiego i Krakauer Zeitung. 

Wśród aneksów — wykaz prasy konspi
racyjnej wychodzącej w Krakowie w okre
sie okupacji 1939—1945 (Ш pozycji -f- w 
uzupełnieniu 9). Z wcześniej ustalonych 
przez Jana Kucie brakuje 2 tytułów: Wir 
oraz W szeregu. W bibliografii znalazł się 
artykuł J. Kuci o kolportażu krakowskiej 
prasy konspiracyjnej opublikowany w Ze
szytach Prasoznawczych nr 44, brak nato
miast wcześniejszych: zawierającego uzu
pełnienia tytułów prasy konspiracyjnej (nr 
40) i o tajnych drukarniach w okresie 
okupacji hitlerowskiej (nr 42). Szereg bra
ków dotyczących dziennikarstwa i wyda
wania prasy podziemnej wykazał Witold 
Zechenter w Życiu Literackim nr 1200. 
Wskazujemy na nie z myślą o drugim wy
daniu tej niezwykle pożytecznej i praco
wicie zestawionej „Kroniki". 
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« POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY. 
Tom XIX, zeszyty 82 i 83, Malicki Bartło
miej — Maria Kazimiera. S. 321—644. 

W styczniu 1975 upłynęło 40 lat od roz
poczęcia tego pomnikowego wydawnictwa. 
Pierwotnie obliczone na 20 tomów w ciągu 
lat 20, wskutek wojny i różnych przeszkód 
doprowadzono po 40 latach mniej więcej 
do połowy. Obecnie zwiększono objętość 
tomu do 120 arkuszy. W drugiej części 
XIX tomu znajduje się 7 życiorysów lu
dzi prasy, dziennikarzy i zawodowych pu
blicystów. Więc naprzód b. jezuita ks. Ka
rol M a l i n o w s k i : od 1792 do zawiesze
nia w 1796 redaktor i wydawca gazety Ko
respondent Krajowy i Zagraniczny, która 
kilkakrotnie zmieniała tytuł i profil, ale 
w tendencji pozostawała postępowa. Szero
ko znanym działaczem ludowym był Ma
ksymilian M i ł g u j - M a l i n o w s k i 
(1860—1948), współredaktor Zorzy 1887—1903, 
założyciel i redaktor Zarania 1907—1915, wy
dawca tygodnika Wyzwolenie 1926—1931. 



Jednym z najwybitniejszych dziennikarzy 
galicyjskich X I X w. był Maurycy M a n n 
starszy (1814—1876), od 1849 członek redak
cji Czasu, przewodniczący jego kolegium 
redakcyjnego 1853—1862 i od 1865 do końca 
życia (po 1872 już tylko formalnie), publ i 
cysta, k tó r j ' na poziom i kierunek Czasu 
wywar ł wpływ bardzo znaczący. Ks . A n 
toni M a r c h e w k a (1890—1973) stał się 
redaktorem częstochowskiego tygodnika 
diecezjalnego Niedziela w latach 1945—1953 
z woli swego biskupa i podniósł nak ład z 
7 tys. do ok. 100 tys. egzemplarzy. Dr Bo
lesław M a r c h l e w s k i (1334—1922) nie 
mogąc za czasów pruskich zostać sędzią, 
poświęcił się dziennikarstwu i objął po M . 
Seydzie kierownictwo Kuriera Poznańskie
go od 1915 r. do swej tragicznej śmierci . 
Wybitny działacz międzynarodowego ru
chu robotniczego dr Jul ian M a r c h l e w 
s k i (1866—1925) wszedł do dziennikarstwa 
wcześniej niż podaje P S B (1896 Drezno), 
bo już W 1893 został redaktorem Sprawy 
Robotniczej — organu Socjaldemokracji 
polskiej (por. N . M i с h t a : Jul ian Bal ta
zar Marchlewski. Kron ika życia i działal
ności. Z pola walki 1974 nr 3). W Mona
chium od 1893 publicystyka stała się jego 
głównym źródłem utrzymania. W latach 
1902—1915 umieścił ok. 1400 a r tyku łów w 
Leipziger Volkszeitung. Współredagował w 
Warszawie Czerwony Sztandar (wg N . 
Michty od 1902, nie dopiero 1905—1907). Zaj
muje własne miejsce w dziejach prasy nie 
tylko socjalistycznej polskiej i niemieckiej. 
Popularny powieściopisarz dr Antoni M a r 
c z y ń s k i (1899—1968) poświęcił się dzien
nikarstwu w U S A po 1945 r. w polonijnej 
prasie emigracyjnej i w prasie angielskiej. 
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• Ida K u r c z , Jadwiga S a m b o r , Je
rzy W o r o n e ż a k: SŁOWNICTWO 
WSPÓŁCZESNEGO JĘZYKA POLSKIEGO. 
Listy frekwencyjne. T. I: Teksty popu
larnonaukowe, T. II: Drobne wiadomości 
prasowe. Instytut Badań Literackich PAN, 
Warszawa 1974. S. 858 i 792. 

Omawiane dwa tomy list frekwencyj-
nych są pierwszymi z serii pięciu frekwen-
cyjnych s łowników współczesnego języka 
polskiego, zawierających pełne s łownic
two w próbach tekstów należących do p ię
ciu g łównych odmian stylistycznych języ
ka pisanego (teksty popularnonaukowe, 
wiadomości prasowe, publicystyka, proza 
artystyczna, dramat artystyczny). Wydany 
wcześniej — w roku 1972 — przez Insty
tut Badań Literackich PAN tom frekwen-
cyjny „Słownictwo współczesnej publicy
styki polskiej" traktowano jako zeszyt 
próbny i będzie powtórzony z pewnymi 
modyfikacjami jako tom III bieżącej serii . 

Układ mater ia łu , kryteria jego doboru, 
system kodowania w in teresujących nas 
publikacjach nie odbiegają od koncepcji 

przyjętej w zeszycie p r ó b n y m . Nowością 
natomiast jest wprowadzenie w obu to
mach listy a tergo haseł . 

Leksykalne listy frekwencyjne zawie
rają pełny mater ia ł wyrazowy, j ak i uzy
skano z p róby polskich teks tów popular
nonaukowych (tom I) oraz z p róby tek
stów drobnych wiadomości prasowych (tom 
II), pochodzących z lat 1963—1967, po 100 000 
wyrazów. W części ws tępne j , poprzedzają
cej listy frekwencyjne, autorzy informują 
0 celu i charakterze pracy, doborze i uk ła 
dzie mater ia łu , sposobie kodowania, poda
ją wykaz symboli używanych w opisie 
form morfologicznych. Podają również peł
ny wykaz wylosowanego mater ia łu (tom I) 
1 tytuły dzienników (tom II). Listy fre
kwencyjne zamyka w obu publikacjach 
lista a tergo haseł oraz lista rangowa ha
seł o frekwencji większej niż 9. 

Ze względu na leksykalno-morfologicz-
ny typ badań frekwencyjnych za podsta
wową jednos tkę (jak w tomie p róbnym) 
przyjęto s łowoformę, czyl i fo rmę fleksyjną 
wyrazu, za wyraz — ciąg liter zawartych 
między dwoma kolejnymi pauzami. Zgod
nie z tym założeniem, formy czasów zło
żonych typu : będę jechał , pojechali b y l i ; 
zestawienia nominalne typu: Stany Zjedno
czone, Wielka Bry tan ia ; zestawienia liczeb
ników porządkowych i g łównych typu: 
czterdziesty pierwszy, tysiąc sto dziewięć
dziesiąt dwa, traktuje się jako złożone 
z dwóch lub k i l k u odrębnych słowoform. 

Natomiast jako jedną słowoformę trak
tuje się wyrażen ie typu: po prostu, w ogó
le ; imiesłowy przymiotnikowe i rzeczow
nik i odczasownikowe z zaimkiem sie (skra
dający się, skradanie s ię ) ; p r z y i m k i : do, 
na, od, z, za z p rzys łówkami (do dziś, na 
bieżąco, od dawna, z zewnątrz, za dużo) . 
Funkcje poszczególnych słowoform wska
zuje specjalny kod liczbowy. Symbolizacja 
cech gramatycznych pozwala odbiorcy na 
odpowiednie zaklasyfikowanie słowoform 
i haseł jednorodnych syntaktycznie (jeżeli 
zachodzą t rudnośc i w odróżnieniu części 
mowy, п р . : wyraz „win ien" może pełnić 
w tekście funkcje przymiotnika i czasow
nika, „ce l em" — rzeczownika i p rzyimka 
itp.) oraz morfologicznie (jeżeli występują 
jednakowe końcówki w różnych przypad
kach, п р . : wyraz „h i s to r i a" w dopełnia
czu, celowniku i miejscowniku 1. poj., 
. .p łaszczyzna" w dopełniaczu 1. poj. i mian. 
1. mn. itp.). 

Znaczenie ukazujących się frekwencyj
nych list s łownictwa współczesnego języ
ka polskiego jest ogromne. Ze względu na 
duże zainteresowanie w polskiej l ingwisty
ce j ęzykowymi prawidłowościami staty
stycznymi, pełne listy frekwencyjne stano
wić mogą mate r ia ł do b a d a ń morfologicz
nych, leksykalnych, nawet fonologicznych, 
jednym s łowem — do analizy ilościowej 
różnych cech s łownictwa w tekstach. 
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Noty o wydawnictwach zagranicznych 

• ™A )*XISA1 AND THE MASS MEDIA: 
TOWARDS A BASIC BIBLIOGRAPHY. In
ternational Mass Media Research Center, 
New York 1974. Vol. 3, S. ХИ + 90. 

Międzynarodowy Ośrodek Badań nad 
Środkami Komunikowania Masowego, ma
jący swą siedzibę w Nowym Jorku i w 

Paryżu , przygotował trzecią z kolei wer
sję międzyna rodowe j bibl iografi i poświęco
nej marksistowskim opracowaniom w dzie
dzinie prasy, radia, telewizji itp. 

Bibliografia — zdaniem wydawców ma 
cel poli tyczny: określ ić przeszłą, obecną i 
spodziewaną przyszłą rolę ś rodków ma
sowych, tak jak rozwijały się one jako 



część społeczno-ekonomicznych struktur. 
Bibliografia ma przede wszystkim udoku
mentować żywotność myśli marksistow
skiej oraz rewolucyjnej praktyki klasy 
robotniczej w dziedzinie środków maso
wych, a także przyczynić się do wzrostu 
świadomości wśród dziennikarzy, praso-
znawców, studentów i masowej publiczno
ści w tym zakresie. 

W bibliografii zamieszczono 453 pozycje, 
z tego większość zaopatrzono w jednozda-
niowe notki objaśniające. Pochodzą one z 
lat 1842—1974, tj. od czasu ukazania się 
pierwszych Marksowskich studiów nad pra
są, aż do chwili obecnej. 

Mimo iż wedle indeksu zamieszczone 
publikacje pochodzą z 42 krajów, w rze
czywistości uwzględniono tylko te, które 
napisano bądź przetłumaczono na języki 
angielski, francuski, niemiecki, hiszpański 
lub włoski. Okazuje się tedy, że krajem, 
gdzie najwięcej przygotowano publikacji 
reprezentujących marksistowski punkt wi
dzenia w dziedzinie środków masowych 
są... Stany Zjednoczone (85 pozycji), o nie
dokładnościach bibliografii, gdy chodzi o 
kraje socjalistyczne, najlepiej świadczy 
fakt, że np. studia Lenina jeszcze sprzed 
Rewolucji Październikowej w indeksie fi
gurują pod „Związek Radziecki". 

Polonika w bibliografii reprezentuje: 
angielska edycja Zeszytów Prasoznawczych 
oraz dwie bibliografie OBP : W. P i s a r k a 
„International Bibliography of Mass Com
munication Bibliographies" i S. D z i k i e -
g o „Polska bibliografia adnotowana...". 
Spośród polskich badaczy bibliografia wy
mienia ponadto : W. P i s a r k a , J. К ą-
d z i e l s k i e g o , T. G o b a n a - K l a s a , 
T. K o ź l u k a , S. S z o s t k i e w i c z a . 

tgk 

ф Albert S c h m i t z : A LOOK AT THE 
PRESS. Britain and the USA. Max Huebev 
Verlag, München 1973. S. 112. 

Opublikowany w Republice Federalnej 
Niemiec tomik stanowi przykład popular
nej pracy typu reference book. Jego oso
bliwością jest język, w którym go napi
sano (angielski), z dołączeniem słowniczka 
dla czytelnika niemieckiego, a także sposób 
prezentowania poszczególnych lytułów za 
pomocą reprodukowania ich pierwszych 
stron, co poparte jest krótką charaktery
styką. Praca może być użyteczna dla osób 
interesujących się nieprofesjonalnie prasą 
zagraniczną, w tym wypadku angielską i 
amerykańską, które pragną mieć jakieś 
wyobrażenie o niej, jak wygląda, co za
wiera i kto jest jej właścicielem. 

Brak wiadomości o dziennikarzach, 
kształtujących pisma, ważniejszych ak
cjach propagandowych, jakie te pisma 
przeprowadziły, a które składają się na 
ich tradycje, na koniec brak także choć
by pobieżnej charakterystyki ich czytelni
ków oraz miejsca tychże w strukturze spo
łecznej. 

A. Schmitz dokonał dość arbitralnego 
wyboru pism, które omawia. Zasada, którą 
się kierował, to ukazywanie pism trady
cyjnie uważanych za charakterystyczne dla 
prasy omawianych krajów, nadto wyróż
niających się znacznym nakładem. To jest 

leż powodem, że nie odnotowano w książ
ce tytułów może nie tak wybitnych pod 
względem nakładu i związanych z nimi 
stereotypów, lecz ważnych w strukturze 
mediów swojego kraju. Zabrakło więc jak
że istotnych dla brytyjskiego rynku pra
sowego pism leżących jakby na margine
sie jego ogólnej struktury, lecz ważnych 
ze względu na stojące za nimi grupy in
teresów oraz odmienność treści, jak Fi
nancial Times z jednej strony i Morning 
Star z drugiej. Nie ma również tych pism, 
które wyrażają treści i interesy nie miesz
czące się w tak zwanym establishmencie, 
ale w pewnym okresie atakujących spo
łeczny porządek, by po jakimś czasie 
wejść w jego skład, a w każdym razie 
dostarczyć cennych inspiracji całej prasie 
brytyjskiej. Mamy tu na myśli przykła
dowo Private Eye czy popularny londyń
ski Time Out. Podobne uwagi można zgło
sić pod adresem wyboru prasy amerykań
skiej. Na 15 omówionych pism brytyjskich: 
10 to dzienniki poranne, 2 wieczorne, 
2 dzienniki niedzielne oraz 1 tygodnik. 
11 spośród nich to pisma londyńskie. Pra
sę prowincjonalną reprezentują 4 tyluły. 
Spośród amerykańskich: 7 to pisma po
ranne, 3 wieczorne i 1 tygodnik. Rozpro
szenie lokalne jest tu oczywiście większe 
i obejmuje swym zasięgiem 11 miast. 

Ze względu na szczupłość informacji 
oraz selekcję tytułów użyteczność tego to
mu będzie zapewne ograniczona. 

ф LES POLITIQUES CULTURELS: ÉTU
DES ET DOCUMENTS. UNESCO Paris 
1.973. 

Pod auspicjami UNESCO ukazała się 
w Paryżu seria broszur poświęconych pro
blemom kulturalnym 23 krajów całego 
świata. Wydana w jednolitej szacie gra
ficznej choć niejednolita tematycznie, 
opracowana przez specjalistów danego 
kraju, zawiera na ogół wiele nieznanych 
informacji również z zakresu funkcjono
wania masowych środków komunikowania. 
Stosunkowo wiele miejsca w poszczegól
nych broszurach poświęcono radiu i tele
wizji, bardzo mało prasie pisanej. Fakt 
ten nie dziwi w odniesieniu do państw 
rozwijających się w Azji i Afryce, gdzie 
specyficzne warunki spowodowały zmianę 
kolejności rozwoju środków przekazu, za
stanawia natomiast przy obserwacji cało
kształtu serii. Jest — być może — swois
tym symptomem przesunięć zainteresowa
nia i fascynacji środkami audiowizualny
mi w skali świafowej. 

Seria ukazała się w dwu wersjach: 
francuskiej i angielskiej. Poza dwiema 
broszurami o charakterze ogólnym poświę
cona jest kolejno: Stanom Zjednoczonym, 
Japonii, Francji, Tunezji, Wielkiej Bryta
nii, ZSRR, CSRS, Włochom, Jugosławii, 
Bułgarii, Indiom, Kubie, Egiptowi, Fin
landii, Sri Lanka, Nigerii, Iranowi, Polsce, 
Nowej Zelandii, Izraelowi, Republice Fede
ralnej Niemiec, Indonezji i Senegalowi. 
Należy przypuszczać, że lista nie została 
wyczerpana i stopniowo wydawca będzie 
ją uzupełniać. 

zl 



Nabytki biblioteki OBP 
(IV kwartał 1974) 

ZAGADNIENIA OGÓLNE 
INDEKS KWOC DO PRZEGLĄDU PIŚ
MIENNICTWA ZAGADNIEŃ INFORMACJI 
ZA L A T A 1971—1972. Tom. i: Wykaz bi
bliograficzny. T. 2: Indeks permutacyjny 
KWOC. Wykaz sporządzono na EMC ZAM 
41 w wyniku współpracy Instytutu In
formacji Naukowej, Technicznej i Eko
nomicznej z Stołecznym Ośrodkiem Elek
tronicznej Techniki Obliczeniowej. Insty
tut Informacji Naukowej, Technicznej i 
Ekonomicznej, Ośrodek Informacji o Za
gadnieniach Informacji, Warszawa 1973 S. 
IX, 320, XV, 463. 

BIBLIOGRAFIA KRAKOWA 1970. Opraco
wały: Teresa B i e ń K o w s k a , Zdzisława 
V o g e l . Redaktor naukowy: Józef К o r-
p a ł a. Opracowano w Dziale Informacyj
no-Bibliograficznym MBP w Krakowie. 
Miejska Biblioteka Publiczna w Krakowie, 
Kraków 1973. S. 339. 
Bibliografia zawiera wydawnictwa zwar
te i ciągłe, utwory i artykuły z czasopism. 
Wykorzystano czasopisma naukowe, popu
larne, popularnonaukowe oraz krakowską 
prasę lokalną. Materiał podzielono na 15 
działów, w ich ramach zastosowano układ 
alfabetyczny. W bibliografii ujęto wydaw
nictwa poświęcone zagadnieniom radia i 
telewizji, filmu, ruchu wydawniczego, czy
telnictwu, czasopiśmiennictwu i dzienni
karstwu. 

PRASA 

Bogdan M i c h a l s k i : PRAWO DZIEN
NIKARZA DO INFORMACJI. Biblioteka 
Dziennikarza, t. IV. ośrodek Badań Pra-
soznawczych RSW „Prasa-Książka-Ruch", 
Kraków 1974. S. 187. 
Pojęcie i zakres prawa do informacji: kto 
jest uprawniony do uzyskiwania informa
cji a kto zobowiązany do jej udzielania; 
przedmiot i forma udzielania informacji, 
rodzaje i formy ich wykorzystywania; 
obowiązki dziennikarza wiążące sie z uzv-
skiwamem informacji; problem odpowie
dzialności prawnej; organizacja służby in
formacyjnej jako pomoc w uzyskiwaniu 
informacji - oto problemy stanowiące 
przedmiot rozważań autora, w aneksie 
wyciągi z ważniejszych aktów normatyw
nych i wzory pism w sprawach związa
nych z prawem do informacji. 

Jules G г i t t i: LA „PILULE" DANS LA 
PRESSE. Sociologie de la diffusion d'une 

encyclique. Collection Medium. Maison 
Marne, Paris 1969. S. 157. 
Badania dot. encykliki papieskiej Huma
ne Vitae na temat ograniczenia urodzin. 
Analiza stanowiska papieża z osobistego 
punktu widzenia ora;: jako głowy ko
ścioła, episkopatów różnych krajów i wy
znań i odbicie tych stanowisk w codzien
nej i periodycznej prasie francuskiej oraz 
kanadyjskiej, a także analiza poglądów na 
ten temat wyrażanych przez prasę. 

Christian K r i s t e n : NACHRICHTENAN-
GEBOT UND NACHRICHTEN VER WEN
DUNG. Eine Studie zum gate-keeper-Pro-
blem. Gesellschaft und Kommunikation, 
Bd. 9. Bertelsmann Universitätsverlag, 
Düsseldorf 1972. S. 130. 
Badania dot. stosunku komunikatora w 
jego roli gate-keepera do źródeł informa
cji i wypływające z nich wnioski. (Por. 
recenzję w niniejszym numerze). 

Bożena N a g e l : CZYTELNICTWO PRASY 
W GDAŃSKIM ŚRODOWISKU MŁODZIE
ŻOWYM NA TLE ZAINTERESOWAŃ I 
POGLĄDÓW MŁODZIEŻY. Seria Praso
znawcze — prace własne, z. 1. Ośrodek 
Dokumentacji i Analiz Prasowych Gdań
skiego Wydawnictwa Prasowego, Gdańsk 
1974. S. 63, powiel. 

Alojzy Leszek G г e 11 a: PRASA LUBEL
SKA 1944—1974. Wydawnictwo Lubelskie, 
Lublin 1974. S. 312. 
Historia prasy lubelskiej po drugiej woj
nie światowej , tj. od końca lipca 1944 do 
końca 1973 zawiera zbiór podstawowych 
informacji na tle wydarzeń i życia, przy 
czym omówiono czasopiśmiennictwo od 
biuletynów poprzez dzienniki, periodyki 
do roczników. W aneksach alfabetyczny 
wykaz czasopism, informatorów i wydaw
nictw ciągłych oraz spis jednodniówek ja
kie wychodziły w tych latach na Lubel-
szczyźnie. 

ŚRODKI INFORMACJI MASOWEJ*) 
Claude Jean D e v i r i e u x : MANIFESTE 
POUR LA LIBERTE DE L'INFORMATION. 
Editions Du Jour, Montréal 1971. S. 223. 
Zagadnienia prawa do informacji, wolno
ści informacji, zawodu dziennikarskiego. 

*) Publikacje o problematyce ogólnej ma
sowych środków informacji oraz omawia
jące kilka lub wszystkie środki przekazu. 



KRITIK — VON WEM/FÜR WEN/WIE. 
Eine Selbstdarstellung deutscher Kritiker. 
3. Auflage. Herausgegeben von Peter 
H a m m . Reihe Hanser 12. Carl Hanser 
Verlag, München 1970. S. 143. 
19 krytyków różnych dziedzin omawia po
szczególne kategorie krytyki, ich cele, 
funkcje, zadania, użyteczność; cechy kry
tyka, od kogo jest zależny, komu służy 
i w jaki sposób. 

Gemot W e г s i g: INFORMATIONSSOZIO
LOGIE. Hinweise zu einem informations
wissenschaftlichen Teilbereich. Athenäum 
Verlag, Frankfurt a/M. 1973. S. 193. 
Koncepcje ewentualnej nowej dyscypliny 
częściowej, która może powstać w ramach 
istniejącej socjologii komunikowania, a 
którą autor nazywa socjologią informa
cji — ujęte w czterech głównych roz
działach: rozwój informacji, pojęcie infor
macji, socjologia informacji jako częścio
wy zakres informacji, socjologia fachowej 
informacji. 

Emile G a b e l : L'ENJEU DES MEDIA. 
Marne, Paris 1971. S. 472. 
Artykuły i pisma, referaty, wydane po 
śmierci autora, teologa i dziennikarza, za
wierające specyficzne problemy prasy ka
tolickiej, informacji, opinii publicznej oraz 
komunikowania społecznego. 

INTERNATIONALES HANDBUCH FÜR 
RUNDFUNK UND FERNSEHEN 1971/72. 
Redaktion Dorothea Z e i p e l . Juristische 
Beiträge Günter В . К г a ü s e - A b 1 a s s. 
Verlag Hans-Bredow-institut, Hamburg 
1972. Kilka liczbowań. 

Henryk S i w e k : S O N D A Z E TERENOWE 
W EKSPERTYZACH PRASOZNAWCZYCH. 
Materiały — zesz. 25. Do użytku wewnętrz
nego. Ośrodek Badań Prasoznawczych 
RSW „Prasa-Książka-Ruch", Kraków 1974. 
S. 144 + tabele. 

Prezentowane procedury badawcze, tech
niki, sposoby i zasady realizacji badań i 
doświadczenia Ośrodka Badań Prasoznaw
czych mają stanowić pomoc dla woje
wódzkich zespołów badań opinii społecz
nej. Chodzi także o ujednolicenie pewne
go podstawowego typu badań dla uzy
skania wyników, które mogłyby być po
równywalne między różnymi wojewódz
twami oraz w czasie. Opracowanie skiero
wane jest także do dysponentów poli
tycznych, wydawców i dziennikarzy, a 
więc tych, którzy będą badania inspirować 
i z ich wyników korzystać. 

INFORMACJA — PROPAGANDA — OPI
NIA PUBLICZNA. Wyboru dokonał Józef 
M a z u r e k . Partia—Sołeczeństwo—Pro
paganda. Książka i Wiedza, Warszawa 
1974. S. 292. 
Wybór współczesnej literatury radzieckiej 
na temat zasad propagandy socjalistycz
nej, istoty i funkcji społecznych opinii 
publicznej, skuteczności oddziaływania za 
pomocą masowych środków informacji, 
ich percepcji i mechanizmów. Dwie pra
ce: „Burżuazyjne nauki społeczne w służ
bie propagandy antysocjalistycznej" i ,,0 
problemie efektywności środków masowej 
informacji w burżuazyjnej socjologii" 
przeciwstawiają się poglądom i teoriom 
burżuazyjnym. 

Józef M a z u r e k : Z TEORII PROPAGAN
DY SOCJALISTYCZNEJ. Partia—Społe
czeństwo—Propaganda. Książka i Wiedza, 
Warszawa 1974. S. 237. 
Rola i polityczne zagadnienia propagan
dy, istota propagandy burżuazyjnej i so
cjalistycznej. Zasady propagandy socjali
stycznej i jej funkcje informacyjno-po-
znawcze, wartościujące, wychowawcze, 
kształtujące opinię publiczną i ją wyra
żające. 

Opr. Jadwiga Piskozub 



W С Z A S О P I S M A C H 

\UX Z.\Ik 
HISTORII CZASOPIŚMIENNICTWA 

POLSKIEGO 

TOM XIII (1974), ZESZYTY 3 i 4 

29 czerwca 1974 zmarł założyciel 
i redaktor Rocznika Historii Czaso
piśmiennictwa Polskiego prof, dr Jó
zef S k r z y p e k (ur. 1905), kierow
nik Pracowni Historii Czasopiśmien
nictwa Polskiego XIX i X X w., wcho
dzącej od 1969 r. w skład Instytutu 
Badań Literackich PAN. Nekrolog 
Zmarłego, opatrzony fotografią, za
wiera informację o Jego życiu, pra
cy i dorobku naukowym i pożegna
nie przez zespół Pracowni, którą kie
rował przez 14 lat. Dla uczczenia pa
mięci Profesora przygotowuje się 
osobną publikację. 

Alina S ł o m k o w s k a podjęła te
mat godny monografii: „Rola i udział 
J. I. Kraszewskiego w prasie war
szawskiej", ukazała drogę popular
nego już pisarza do prasy warszaw
skiej przez współpracę w prasie wi
leńskiej i początki kontaktów z pra
są warszawską, datujące się od wi
zyty w redakcji Biblioteki Warszaw
skiej w 1846 г., utrwalone zaś ośmio
letnią funkcją korespondenta Gazety 
Warszawskiej od 1851 r. Obszerne wy
powiedzi pisarza na temat znaczenia 
dziennikarstwa świadczyły o dobrej 
orientacji w arkanach ówczesnej pra
sy i jej roli społecznej. Gdy Gazeta 
Warszawska torowała drogę antyse
mityzmowi, milioner neofita L. Kro-
nenberg pozyskał zamieszkałego w Ży
tomierzu Kraszewskiego do reorgani
zacji Gazety Codziennej. Jej kierow
nictwo objął Kraszewski od sierpnia 
1859 i w ciągu półczwarta roku pod
niósł liczbę prenumeratorów z 500 
do 8 tysięcy. Wydawca nie żałował 

pieniędzy na potrzebny mu dziennik, 
nie oglądał się na zysk, toteż można 
było rozwinąć pismo w skali euro
pejskiej — pod zmienioną od kwiet
nia 1861 nazwą: Gazeta Polska, k tó
ra wtedy przez krótki czas przodo
wała całej prasie polskiej. Kraszew
ski opuścił Warszawę na zawsze za
raz po wybuchu powstania stycznio
wego. Osiadłszy za granicą, w Dreź
nie, jeszcze prawie ćwierć wieku in
tensywnie zasilał prasę warszawską, 
przede wszystkim Gazetę Polską. Po
siadał nie znaną i nie praktykowaną 
umiejętność kierowania pismem na 
odległość. Dzięki temu mógł służyć 
tylu gazetom jako główny doradca 
i konsultant. Prawie nie było wybit
niejszego czasopisma warszawskiego 
obywającego się bez współpracy ba
jecznie płodnego i wszechstronnego 
pisarza o niewyczerpanym rozmachu 
publicystycznym. (Bibliograficzną o-
rientację umożliwia t. XII Nowego 
Korbuta). U Słomkowskiej główna 
uwaga koncentruje się na kierowa
niu Gazetą Polską, o czym po ó w 
czesnym zastępcy Kraszewskiego w 
redakcji E. Sulickim informował bar
dziej szczegółowo P. Chmielowski w 
serii 16 fel ietonów Gazety Polskiej 
z 1897 r. 

Aleksander Ż y g a badając kra
kowskie czasopiśmiennictwo literackie 
drugiej połowy XIX w., zajął się 
Przeglądem Literackim i Artystycz
nym (1882—1886) pod redakcją Ka
zimierza Bartoszewicza, jedynym ów
czesnym periodykiem literacko-arty-
stycznym Galicji, który podzielił los 
innych podobnych tamtejszych efe
meryd. Miał to być najtańszy dwu
tygodnik tego rodzaju. Głównym nie 
tylko redaktorem, ale i współpracow
nikiem został sam wydawca Barto
szewicz, znany z polemicznego nało
gu „wieczny opozycjonista". Charak
ter pisma zaczepny i satyryczno-hu-
morystyczny odpowiadał nastawieniu 



założyciela. Pismo stało z jednej stro
ny przedrukami, z drugiej zaś współ 
pracą „młodych" (półdarmową). Sa
tyryczny felieton redaktora: „Kroni
ki" ukazał się potem w książkowej 
odbitce, a nicował powagi stańczy
kowskie. Już w 1884 i 1885 r. pismo 
stało się nieregularnym miesięczni
kiem. Upadło po 4 latach wegetacji, 
zraziwszy sobie wszystkich napastli
wością i stałą izolacją społeczną Bar
toszewicza, dziwnie pechowego reda
ktora. 

Zenon K m i e c i k w ramach swo
ich badań nad czasopiśmiennictwem 
ludowym Królestwa informuje o „Pi
smach dla ludu wydawanych przez 
obóz narodowo-demokratyczny w 
Królestwie Polskim po 1905 r." 
Uwzględnił zarówno pisma podpo
rządkowane organizacyjnie bezpośre
dnio Narodowej Demokracji, jak i 
periodyki zbliżone do jej ideologii 
i programu politycznego, wciągając 
w krąg swej uwagi obok tygodników 
dzienniki przeznaczone dla oświeco
nych chłopów. Przewagę miały jed
nak pisma wzorowane na modelu 
bezpartyjnej Gazety Świątecznej. 
Pierwszym w Polsce dziennikiem ad
resowanym do wsi stał się założony 
w marcu 1906 Naród, redagowany 
przez Stanisława (a nie Stefana, jak 
podaje autor) Kozickiego, z ilustro
wanymi dodatkami: rolniczym i kul-
turalno-oświatowym. Zakres infor
macji był tu ogólnopolski. Po zawie
szeniu Narodu zaczęły się w jego 
miejsce ukazywać Wiadomości Co
dzienne o tematyce bardziej uroz
maiconej i bogatszej. Inny charakter 
nosiły: Ognisko od 1912 г., zrazu mie
sięcznik, po roku tygodnik ludowy, 
połączony wkrótce z Zorzą pod 
wspólną redakcją J. Załuski; lokal
ny tygodnik ludowy Jutrzenka Kali
ska (1906/1907); tygodnik łowicki Wie
śniak (od 1913). Miejsce zawieszonej 
chwilowo Zorzy zajął najpierw Prze
gląd Polski, a niebawem Zorza War
szawska już coraz bardziej oddala
jąca się od endecji, mimo że pod tą 
samą redakcją M. Malinowskiego. Za 
kontynuację dawnej Zorzy uważała 
się też Pobudka (od 1908) M. Brze
zińskiego, który od 1909 wznowił Zo
rzę w udoskonalonej formie i treści. 
Po śmierci Brzezińskiego opanowała 
pismo endecja. Niezależność politycz
ną zachowała Gazeta Świąteczna tak
że pod redakcją syna i spadkobiercy 
Promyka — Tadeusza Prószyńskiego 

i zawsze górowała poczytnością. Wzo
rowała się na niej Zorza Wileńska 
(1906—1909). Natomiast organy Cen
tralnego Towarzystwa Rolniczego nie 
należą już do politycznie zaangażo
wanych, chociaż zostały tu wyliczone. 

Charakterystykę statystyczną „Roz
woju ilościowego prasy prowincjo
nalnej w okresie Drugiej Rzeczypo
spolitej" dał Andrzej N o t k o w s k i , 
prowadzący systematyczne badania 
nad jej dziejami. Dwa krótkie okre
sy pomyślnego rozwoju tej prasy 
1918—1919 i 1924—1925 i skok rozwo
jowy w 1928 r. nie przesłaniają sta
le postępującego regresu. Na ogół dy
stansowała ją prasa ośrodków wiel
komiejskich, wskutek czego prasa 
prowincjonalna wykazywała najczę
ściej spadek ilościowy i po prostu 
nie wytrzymywała konkurencji. M i 
mo pięciokrotnego wzrostu liczby ty
tułów cofnęła się w 1937 r. do stanu 
z 1918, a w porównaniu z 1914 osią
gnęła stosunkowo niewielki wzrost. 
Artykuł ilustruje 12 tablic statysty
cznych. 

Eugeniusz R u d z i ń s k i informu
je o „Zagranicznej działalności Pol
skiego Związku Wydawców Dzienni
ków i Czasopism", założonego w 1928 
r. jako krajowe zrzeszenie dla re
prezentacji i obrony interesów wy
dawnictw periodycznych oraz ich wza
jemnych stosunków. Związek skupił 
w 1939 r. 161 przedsiębiorstw wydaw
niczych. Jego zagraniczna działalność 
przyczyniła się wydatnie do rozwo
ju i podniesiena prestiżu prasy pol
skiej. 

Prasą „Szarych Szeregów" na Kie-
lecczyźnie w okresie okupacji hitle
rowskiej (1942—1945) zajął się Mie
czysław A d a m c z y k . Można ją po
dzielić na trzy grupy: propagandową 
(4 pisma), wychowawczo-kształcącą 
(3) i instruktażową (3). Kierował nią 
referat prasowy wydziału propagandy 
Głównej Kwatery podziemnego har
cerstwa. 

Pokolenie — organ Związku Mło
dzieży Polskiej (1948—1953) przypo
mina Ryszard В e r e ś. Był to tygod
nik kolportowany głównie w formie 
prenumeraty zakładowej. Nakład spa
dał z 106 tys. do 25 tys. egzemplarzy, 
w miarę zastępowania funkcji infor
macyjnych — aspiracjami wycho
wawczymi. 

Przedostatni odcinek wspomnień 
Klaudiusza H r a b y k a (obejmujący 
okres od czerwca 1937 do paździer-



nika 1938 na tle wypowiedzi Kurie
ra Porannego), trzy recenzje, polemi
ka w sprawie Miesięcznika Nauczy
cielskiego i sprawozdanie z poloników 
w archiwum Agencji Havasa — do
pełniają zawartości drugiego półrocza 
Rocznika. Bardzo ograniczony nakład 
(420—440 egz.), doskonały papier. 

Czesław Lechicki 

DWA OSTATNIE ROCZNIKI 
MIESIĘCZNIKA 

PROBLEMY „RUCHU" 
(1973 i 1974) 

Lata 1973—1974 to pierwszy, wstęp
ny niejako, okres funkcjonowania po
łączonej instytucji — Robotniczej 
Spółdzielni Wydawniczej „Prasa— 
Książka—Ruch", integrującej działal
ność wydawniczą w zakresie prasy i 
książki społeczno-politycznej oraz 
działalność kolportażową. 

W zintegrowanej instytucji, reali
zującej wspólne zadania, nie mogły 
na dłuższą metę ukazywać się dwa 
wewnętrzne pisma zawodowe, toteż — 
poczynając od lipca ub. roku — daw
ne Problemy „Ruchu" i były Biule
tyn Prasowo-Wydawniczy połączyły 
się w jedno pismo, drukowane tech
niką typograficzną, pt. Nasze Proble
my. Nowe pismo — stanowiące kon
tynuację dorobku obydwu swych po
przedników — zachowało kolejną nu
merację, a także zasadniczy układ 
materiałów Biuletynu Prasowo-Wy-
dawniczego. 

W pierwszym (z lipca — sierpnia 
ub. roku) numerze nowego pisma re
dakcja tak formułuje swoje zamierze
nia: „Opierając się na doświadcze
niach nagromadzonych przez wszyst
kie instytucje, które weszły w skład 
RSW „Prasa-Książka-Ruch" pragnie
my, aby Nasze Problemy, których 
pierwszy numer właśnie oda jemy do 
Waszych rąk, stały się rzeczywistą 
trybuną żywych i autentycznych dy
skusji na tematy interesujące wszyst
kie środowiska i szeroko pojmowany 
aktyw całej instytucji... 

Chcemy, aby Nasze Problemy za
wierały wszystkie niezbędne informa

cje tyczące kierunków, zadań i wy
ników naszych wysi łków we wszyst
kich podstawowych dziedzinach dzia
łania RSW, bowiem wyczerpująca i 
sprawna informacja wewnętrzna sta
nowi jeden z kardynalnych warun
ków sprawnego funkcjonowania tak 
złożonej struktury organizacyjnej, ja
ką jest dziś nasza instytucja". 

Ponadto redakcja zapowiada po
dejmowanie problemów warsztatu 
pracy i warunków socjalno-bytowych, 
a także popularyzowanie przodują
cych doświadczeń twórczych jedno
stek i kolektywów. 

Tak więc Problemów „Ruchu" nie 
ma już w tej chwili w żadnym z wy
dawniczych katalogów czy zestawień. 
Okoliczność ta — jak sądzę — upo
ważnia do pewnego odstępstwa od 
przyjętej dotąd zasady dorocznego 
omawiania tego pisma. Po pierw
sze — wydaje mi się celowe łączne 
omówienie całego, półtorarocznego, 
końcowego okresu jego działalności. 
Po wtóre — myślę, iż celowe będzie 
skupienie się wyłącznie na problema
tyce wiodącej, a więc na sprawach 
kolportażowych, z pominięciem in
nych, bardzo obszernie przez pismo 
traktowanych dziedzin tematycznych. 

Niestety, trzeba stwierdzić, że w 
końcowym okresie swej działalności 
„Problemy „Ruchu" dość znacznie ob
niżyły loty jeśli chodzi o umiejętność 
organizowania merytorycznej dysku
sji o problemach kolportażu. W za
sadzie, w omawianym półtorarocz
nym okresie — jeśli nie liczyć ma
teriałów inf or macyj no- sprawozdaw
czych — możemy mówić jedynie o 
trzech z prawdziwego zdarzenia dy
skusyjnych wymianach poglądów: 
o rezerwach czytelniczych i kolpor
tażu na wsi, na temat organizacyjno-
-technicznego unowocześnienia kol
portażu oraz o niektórych problemach 
prenumeraty pozapocztowej. Jak na 
18 miesięcy — niewiele. 

Omawiając przebieg i wyniki ogól
nokrajowej narady kolportażowej, po
święconej rozprowadzaniu prasy spo
łeczno-politycznej i fachowo-rolniczej 
w środowisku wiejskim, wiele mó
wiące dane statystyczne — obrazują
ce zbyt nikłą sieć kiosków na wsiach 
— przytacza Wiesław N a g ł o w s k i 
(„Cienie i blaski czytelnictwa na 
wsi", nr 4/1973). Otóż np. w woje
wództwie lubelskim aż 80% wsi nie 
posiadało jeszcze w ogóle punktów 
sprzedaży prasy. 



Jako sposób na przezwyciężenie 
„odwiecznych" trudności z upo
wszechnieniem w terenie wiejskim 
prasy niskonakładowej — autor zgła
sza interesującą propozycję przyjmo
wania przedpłat na prenumeratę po
cztową tych tytułów w kioskach i 
wiejskich klubach prasy i książki. 

Wielekroć krytykowałem (również 
na tych łamach) niedostateczne kol
portażowe wykorzystanie klubów 
wiejskich. Polemizowałem z tezami 
o — rzekomo — przyrodzonej tym 
placówkom niższej sprawności kol
portażowej. Rad więc jestem, że tę 
opinię wsparł bogato udokumentowa
nym materiałem i niebanalnymi prze
myśleniami praktyk kolportażu. Zbi
gniew F r ą c, w artykule „O aktyw
ną postawę sprzedawcy" (nr 2/1973), 
publikuje wyniki sprzedaży prasy w 
klubach woj. lubelskiego. W roku 
1972 przeciętna dynamika wzrostu 
sprzedaży była w tych placówkach 
3, a w niektórych powiatach — na
wet 5 do 7 razy wyższa, niż w kio
skach. Okazuje się, że — jeśli się 
chce — to można! Co szczególnie 
ważne: rezerwy nadal są ogromne. 
Kluby lubelskie rozprowadzają tyl
ko 1/5 prasy kolportowanej na wsi. 
Jak wykazały badania ankietowe, 
proporcje ilości tzw. teczek założo
nych przez odbiorców w kioskach i 
w klubach kształtują się jak 2 do 1. 
Równocześnie — co także ujawniła 
ankieta — proporcje prasy rozpo
wszechnianej przez teczki są w klu
bach korzystniejsze, niż w kioskach. 

Artykuł Z. Frąca wart jest zauwa
żenia z jeszcze jednej przyczyny. Otóż 
autor przestrzega przed demobilizują-
cymi aparat kolportażowy nastrojami 
zadowolenia, związanymi z wys tępu
jącą w latach 1972—1973 względną 
obfitością prasy. Pisze: „Prasa jest 
artykułem handlowym. Sprzedaje się 
ją i kupuje, ale niepodobna jej trak
tować jak pierwszy lepszy towar. Sa
mo wyłożenie tytułów prasowych na 
wsi często zawodzi. Skuteczna jest tu 
bezpośrednia rozmowa sprzedawcy z 
nabywcą, wymagana znajomość swo
ich klientów i, rzecz zrozumiała, zna
jomość zawartości prasy...". 

Myślę, że te opinie nie straciły nic 
ze swej aktualności również dziś, gdy 
znów w oczy zajrzał nam niedobór 
prasy. 

Z zainteresowaniem przeczytałem 
artykuł Jana S t a r z ą „Ekspedycja 
w oddziale rejonowym", zamieszczo
ny w numerze 3/1973. Przede wszyst

kim dlatego, że obrazuje on na kon
kretnych — zrealizowanych już w 
Kielcach — przykładach, jak dzięki 
pomysłowości i pewnej dozie organi
zacyjnych umiejętności można uzy
skać usprawnienie pracy kolportażo
wej. Po wtóre, ponieważ autor szuka 
ukrytych rezerw przede wszystkim na 
własnym, kolportażowym podwórku, 
a dopiero potem na podwórkach part
nerów z wydawniczego procesu pro
dukcyjnego. Z tego względu jego pro
pozycję poszerzenia „dni wydawni
czych" prasy tygodniowej, odejścia 
od — sakramentalnych dotąd — sobót 
i niedziel skłonny jestem potrakto
wać ze zdwojoną uwagą. 

Podobnym tropem bezinwestycyj
nego poszukiwania rezerw w organi
zacji pracy, w lepszym wykorzysta
niu środków — idzie również Stani
sław H u c z e k („Na drodze do no
woczesności", nr 7/1973), autor zgła
sza szereg konkretnych — jak się 
wydaje — propozycji. 

Różnorodne kwestie związane z 
prenumeratą pozapocztową (obejmu
jącą ok. 15% rozprowadzenia), a to 
sprawy elastyczności zamówień na tę 
prenumeratę, ujednolicenia sposobu 
jej dostawy oraz społecznej jej uży
teczności poruszono w recenzowa
nym okresie na łamach Problemów 
„Ruchu". 

Jeśli chodzi o pierwszą sprawę — 
Edward W a k s m u n d z k i („Dla ko
go tabakiera?", nr 3/1974) przypomi
na słuszną, przyjętą przez kierownic
two kolportażu, zasadę pełnej ela
styczności okresów w przyjmowaniu 
zamówień. Okazuje się jednak, że: 
„Zasada ta nie obowiązuje w prak
tyce Centrali Kolportażu Prasy i Wy
dawnictw (...). CKPiW skreśla z za
mówień oddziałów rejonowych te wy
dawnictwa, przy których zgłoszony 
przez oddział okres prenumeraty nie 
pokrywa się z okresem cennikowym". 

Czyżby nie wiedziała lewica, co ro
bi prawica? 

Lektura artykułu Mieczysława 
W i ś n i o w s k i e g o „Dostawa prasy 
w prenumeracie pozapocztowej" (nr 
2/1973) świadczą, że to jeszcze bynaj
mniej nie koniec zamieszania z pre
numeratą pozapocztową. Jak wykazu
je autor — sposób dostawy tej pre
numeraty, w niezgodzie z ekonomiką 
i... logiką, jest niezwykle zróżnicowa
ny. I to mimo, że jeden z tych sposo
bów znacznie dystansuje pozostałe 
pod względem zarówno efektywności, 



jak i wygody klienta oraz kolpor
tera. 

Rok 1973 (a częściowo także 1974) 
charakteryzował się ogromną ilością 
zmian i inicjatyw wydawniczych. Sta
wiało to m. in. przed aparatem kol
portażowym — nowe trudne zadania. 
Wszakże owe trudności obiektywne — 
z których z pewnością trzeba sobie 
zdawać sprawę — nie mogą być 
usprawiedliwieniem dla wygodnictwa 
i poprzestawania na osiągniętych 
rezultatach. Słusznie bowiem pisze 
Jerzy L i s s o w s к i („Gdzie tkwią 
rezerwy czytelnictwa prasy?") w nu
merze 1/1974: „Moje doświadczenia 
z kolportażowego „poletka" zdają się 
wskazywać, że z upowszechnianiem 
prasy jest jak z... lasem. Zadania ro
sną z roku na rok, wykonujemy je 
z powodzeniem, kiedy jednak rozej
rzymy się dookoła siebie, rezultaty 
naszej pracy maleją w porównaniu 
z ogromem wzrastających potrzeb po
szczególnych środowisk". 

Warto o tych słowach pamiętać! 

Marek Burczyk 

МОСКОВСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 

ŻURNALISTIKA 1S74, NUMERY 3, 4 

Zasygnalizowana w poprzednim 
omówieniu tendencja do zmiany za
wartości tematycznej pisma znala
zła potwierdzenie w następnych nu
merach. Dowodem są proporcje. Roz
prawy, informacje i recenzje doty
czące masowych środków komuniko
wania — na świecie zajmują w nu
merze 3 — dwie trzecie, w 4 — pra
wie połowę objętości. 

W numerze 3 zwraca uwagę ob
szerna 27-stronicowa publikacja po
święcona prasie komunistycznej kra
jów kapitalistycznych w 1973 r. Jest 
to materiał z konferencji odbytej w 
lutym 1974 w katedrze historii zagra
nicznej prasy i literatury Uniwersyte

tu Moskiewskiego, stanowiący konty
nuację publikowanych już w numerze 
1 wyników analizy zawartości pism 
komunistycznych: L'Humanité, Unità, 
Morning Star, Daily World, Unsere 
Zeit. Rok 1973 był dla tych gazet 
okresem wzrostu nakładów, dalszego 
umacniania pozycji i znaczenia w 
swych krajach, podkreślono zwłasz
cza rolę L'Humanité w zacieśnianiu 
jedności sił lewicowych w okresie wy
borów do parlamentu. 

W tym samym numerze W. G. 
G i ń к o przedstawia politykę rządu 
gen. Franco w stosunku do prasy w 
latach 1939—1973. Autorka przyjmuje 
za cezurę rok 1966, w którym uchwa
lono prawo prasowe. Projekt tego 
prawa przygotowano wcześniej , roz
patrywano w 1964 r. w Narodowej 
Radzie Prasowej, na posiedzeniu Ra
dy Ministrów w 1965 i uchwalono 
przez Kortezy w 1966, po wprowa
dzeniu poprawek do 52 (ze składają
cych się na całość 72) artykułów. Do 
czasu uchwalenia prawa hiszpańska 
prasa rozwijała się w szczególnych 
warunkach, odmiennych od sytuacji 
w rozwiniętych krajach Zachodu. 
Działalność masowych środków prze
kazu regulowało wyjątkowe prawo
dawstwo, którego duch, mimo zmian 
w literze, zachowany został w prawie 
z 1966 r. 

Jeden z prawników tak charakte
ryzuje hiszpańskie prawo prasowe: 
„Prawo z 1966 wyraźnie deklaruje 
«wolnosc prasy» w artykule 1, uchy
la cenzurę, z wyłączeniem okresu sta
nu wyjątkowego, w artykule 3, a w 
pozostałych 70 artykułach stara się 
systematycznie i zdecydowanie ogra
niczyć obiecaną wolność". Artykuł 
jest rzeczowym studium prasy okre
su rządów frankistowskich, przedsta
wia historyczny rys ustawodawstwa 
prasowego, obrazuje warunki dzia
łalności prasy w sytuacji, gdy całko
wicie uzależniona jest od totalitarne
go państwa, przedstawia metody i nie
korzystne skutki działania cenzury, 
a także system kar stosowanych wo
bec „nieposłusznych" dziennikarzy i 
wydawców. 

Historii prasy japońskiej poświęco
ny jest artykuł G. W. J a k i m c z u k 
„Z historii japońskiej prasy (Gazeta 
Asahi Shimbun)". Zwłaszcza warte są 
prezentacji uogólnienia dotyczące swo
istości prasy japońskiej. Japońska 
prasa rozwijała się ok. 100 lat póź
niej niż amerykańska i europejska, 
pozwalało jej to wykorzystywać zdo-



byte wcześniej doświadczenia. Do 
osobliwości rozwoju pism w tym kra
ju należy stosunkowo krótki okres 
„paralelnego" istnienia „prasy elitar
nej" i „masowej". Już pod koniec 
XIX wieku wystąpiła tendencja do 
zbliżenia obu typów i powstania „eli-
tarnomasowej" gazety. Autorka wy
znacza przyczyny tego zjawiska, defi
niuje istotę „masowości" i „elitarno
ści" pism. Ich cechę charakterystycz
ną jest „niezależność i obiektyw
ność" — swoisty ekwiwalent „infor-
macyjności" zachodniej prasy. Wyda
nia „elitarnomasowe" starają się do
trzeć do czytelników z różnych klas 
społecznych, są swego rodzaju „su
permarketem", w którym znajduje się 
wszystko. 

Podsumowania wyników nauko
wych Wydziału Dziennikarskiego za 
r. 1973 dokonuje H. F. S i e m i e ń -
c o w a. Zakończono w tym czasie pra
sę nad czterema bardzo ważnymi te
matami: 1) trzecią częścią opracowa
nia poświęconego krytyce współczes
nych teorii i metod propagandy bur-
żuazyjnej, 2) wydaniem zbiorowej 
pracy „Mistrzostwo dziennikarza", 3) 
wydaniem zbiorowym „Typologia i 
tendencja rozwoju współczesnych cza
sopism jako środków masowej infor
macji i propagandy", 4) studium so
cjologicznym „Litieraturnaja Gazie-
ta i jej prenumeratorzy". Artykuł 
przynosi porównawcze dane liczbowe 
opracowanych tematów, tytuły ksią
żek przygotowanych w 1973 i naj
ważniejsze zamierzenia na przyszłość. 

Bogaty wykaz publikacji przynosi 
rozprawa A. Ł. M i s z u r i s a w nu
merze 4. Wiestnika poświęcona dorob
kowi historii radzieckiej prasy. Autor 
wydziela dwa momenty istotne w roz
woju tej dyscypliny badawczej: po
wstanie Moskiewskiego Instytutu 
Dziennikarstwa i lata pięćdziesiąte, 
kiedy utworzono szeroką sieć dzien
nikarskich wydziałów na uniwersy
tetach i wyższych szkołach partyj
nych. Miszuris przedstawia kilkadzie
siąt prac i charakteryzuje ważniejsze, 
dotyczące poszczególnych okresów i 
problemów badawczych historii ra
dzieckiej prasy. 

Także w numerze 4. В. I. W a r e c -
k i analizuje czynniki decydujące o 
wzroście znaczenia prasy radzieckiej. 
Autor przypomina leninowską defini
cję oraz określa miejsce i rolę prasy 
w obecnym systemie politycznym 
ZSRR. Obiektywne prawidłowości 
wzrostu roli prasy wiążą się z umac

nianiem kierowniczej roli KPZR, pra
sa bowiem jest częścią składową pra
cy partyjnej. Prawidłowości te to: 1. 
wzrastająca złożoność problemów wy
magających rozwiązania; 2. dalszy 
rozwój demokracji, włączenie w szer
szym zakresie ludzi pracy do rządze
nia państwem; 3. wzrost znaczenia 
organizacji społecznych, zwiększenie 
praw republik związkowych; 4. ko
nieczność intensyfikacji komunistycz
nego wychowania ludzi pracy. Do 
specyficznych czynników odnoszących 
się do samej prasy należą: 1. udział 
w rozpowszechnianiu opinii i postaw; 
2. propagowanie zasad i form socjali
stycznego współzawodnictwa; 3. od
bicie doświadczeń społecznych, pozwa
lające na pełniejsze poznanie obiek
tywnej rzeczywistości; 4. charakter 
internacjonalistyczny radzieckich 
pism. 

Warecki podaje liczby świadczące 
o wzroście popularności prasy ra
dzieckiej w świecie: Prawda czytana 
jest w 120 krajach, Izwiestija — w 
102, Ekonomiczeskaja Gazieta — w 
97, Trud, Sowietskaja Rossi ja, Kom
somolskaja Prawda — w ponad 80 
krajach. W 1970 r. prenumerata za
graniczna Prawdy wynosiła 91 tys. 
egz., w 1973 — 385 tys. Przedstawio
ne wyżej czynniki wpływające na 
wzrost znaczenia prasy w ZSRR, a 
także dane świadczące o jej rozpo
wszechnieniu w świecie otwierają 
przed dziennikarstwem tego kraju 
znaczne możliwości rozwoju. 

Przygotowanie dziennikarzy na 
miarę wymagań okresu rewolucji 
naukowo-technicznej jest przedmio
tem rozprawy M. T. S t a c h o w a 
„Wykorzystanie środków technicznych 
w procesie nauczania dziennikarzy". 
Ogólne rozważania o przydatności 
środków technicznych w nauczaniu 
Stachów konkretyzuje przykładami 
świadczącymi o możliwości zwiększe
nia efektywności nauczania i przed
stawia bazę techniczną oraz pozytyw
ne doświadczenia zdobyte na Wydzia
le Dziennikarskim UM. Autor widzi 
także pewne trudności związane z nie
wystarczającym wyposażeniem uczel
ni, dużym kosztem niektórych urzą
dzeń i niedopracowaniem zasad ich 
stosowania. 

Zasygnalizować należy także roz
prawę Ł. H. A s a n o w a. „Teoria 
działania i teoria dziennikarstwa". 
Założeniem autora jest przedstawie
nie analogii w istocie systemu dzien
nikarstwa i procesie percepcji obiek-



tywnego świata, objaśnienie funkcjo
nowania dziennikarstwa i jego w p ł y 
wu na świadomość i zachowanie czło
wieka. Dla stworzenia modelu wpły 
wu dziennikarstwa autor posłużył się 
teorią działania, przejętą ze współcze
snej marksistowskiej psychologii. 
Proces oddziaływania dziennikarstwa 
na człowieka można podzielić na po
szczególne elementy aktu działania, 
teorie działania zaś można uznać za 
jedną z metateorii dziennikarstwa. 
Zestawiając pojęcia nauki o dzienni
karstwie z teorią działania, autor 
uściśla sporo tez pierwszej. 

W części nru 4. poświęconej prasie 
zagranicznej znajdują się trzy dłuższe 
rozprawy: T. B. K r o t o w a o sy
stemie francuskiej burżuazyjnej pro
pagandy i informacji, N. A. R a j k o 
o kontroli nad prasą w USA i służbie 
informacyjnej prezydenta tego kra
ju, a także R. J. K o t e n o k a — 
„Status telewizji i walka partyjno-
polityczna o RFN". 

Andrzej Zagrodnik 

книга 
периодичен печат 

читател 
ROK 1973 NR 1—4, ROK 1974 NR 1, 

2, 3 

Pismo jest kwartalnikiem wydawa
nym przez Ośrodek Naukowo-badaw-
czy przy Komitecie Prasy w Sofii. 
Ukazuje się od 1973 roku a jego za
łożeniem jest przede wszystkim in
formowanie o badaniach Ośrodka i 
jego bieżącej działalności naukowej, 
ponadto o pracach badawczych i wy
darzeniach na rynku prasowo-księ-
garsko-wydawniczym za granicą. 
Adresatami pisma są naukowcy i 
praktycy, pracownicy prasy, książki, 
wydawcy. 

Ośrodek powstał w 1972 roku z 
przekształcenia Naukowo-badawczego 
Instytutu Poligrafii i Księgoznawstwa, 
zachowując w zakresie swych zainte
resowań badawczych problematykę 
księgarską, która nadal stanowi znacz
ny, a często przeważający procent 
materiałów publikowanych na łamach 
biuletynu. Do 2. numeru rocznika 1974 

pismo obejmowało trzy działy; „Pra
ce badawcze Ośrodka" i dwa działy 
o charakterze informacyjnym („Z do
świadczeń zagranicznych"; „Wydarze
nia. Fakty. Cyfry"), zawierające przy
kłady artykułów, streszczenia, infor
macje, oparte na wydawnictwach za
granicznych. W ostatnich numerach 
pisma (1974, nry 2, 3) wyodrębniono 
nowe działy: „Działalność pokrewnych 
instytutów i organizacji", „Konferen
cje. Sympozja. Spotkania", „Recen
zje", „Bibliografia" (wykaz nabytków 
biblioteki Ośrodka). 

Z artykułów szczególnie interesują
cych prasoznawcę, zamieszczonych w 
omawianych numerach, wymienić na
leży dwie publikacje Christo B o n e 
wa. W jednym z nich pt. „Pierwsze 
socjologiczne badania publiczności 
prasowej w Bułgarii" autor przed
stawia koncepcję i metodologiczne za
łożenia pierwszych ogólnokrajowych 
badań czytelnictwa prasy w Bułgarii 
(dotychczasowe badania tego typu 
miały charakter wycinkowy). Celem 
tych badań jest ustalenie struktury 
demo-społecznej odbiorców, ich opi
nii o prasie, zainteresowań i prefe
rencji tematycznych, ustalenie typo
logii publiczności czytelniczej i czyn
ników, które wpływają na jej stosu
nek do prasy, a także nakreślenie 
prognozy perspektywicznego rozwoju 
publiczności prasowej i jej zaintere
sowań. 

W roku 1973 Ośrodek sofijski pod
jął kompleksowe badania (przy uży
ciu metod socjologicznych i praso
znawczych) nad skutecznością krytyki 
negatywnych zjawisk w życiu gospo
darczym, podejmowanej przez prasę 
bułgarską (na przykładzie dzienników 
centralnych). Organizację i założenia 
metodologiczne tych badań przedsta
wia Christo В o n e w w artykule 
„Skuteczność krytyki prasowej" (1974 
nr 2). W pierwszym etapie badań 
poddane będą ocenie publikacje kry
tyczne, ukazujące się na łamach ba
danych tytułów, w kolejnym etapie 
przedmiotem badań będzie mecha
nizm funkcjonowania krytyki. Bada
nia obejmą proces opublikowania ma
teriału krytycznego, reakcję społe
czeństwa i rezultat krytyki; zastoso
wane będą takie techniki socjologicz
ne jak: obserwacja, wywiady z czy
telnikami i autorami publikacji kry
tycznych. 

W dziale „Z doświadczeń zagranicz
nych", zawierających obszerne stresz
czenia, omówienia, i skróty publikacji 



książkowych i artykułów z czasopism 
zagranicznych, zamieszczono m. in. 
informacje: o wynikach badań nad 
miejską publicznością czytelniczą w 
ZSRR — odbiorem poszczególnych 
mediów, preferencjami w zakresie 
wyboru i korzystania z różnych źró
deł informacji, o tendencjach i per
spektywach rozwoju prasy radzieckiej 
(z badań opartych nie tylko na da
nych statystycznych, dotyczących pra
sy, lecz uwzględniających również 
wpływ czynników ideologicznych, spo
łecznych, ekonomicznych, a także 
miejsce prasy w systemie innych środ
ków masowego komunikowania). 

W dziale poświęconym prezentacji 
pokrewnych instytutów i organizacji, 
m. in. Józef V i г с i к przedstawia 
działalność i strukturę Instytutu Ba
dań nad Środkami Masowego Komu
nikowania w Bratysławie. 

Ponadto w różnych działach pisma 
publikowane były materiały omawia
jące prace badawcze, wydawnictwa i 
działalność Ośrodka Badań Praso-
znawczych, streszczenie artykułu Z. 
Bajki „Informacyjna rola prasy na 
tle radia i telewizji" z Zeszytów Pra-
soznawczych, omówienie książki W. 
Masłowskiego „Akcje prasowe", re
cenzję opracowywanej pod red. S. Dzi
kiego „Polskiej bibliografii adnotowa-
nej wiedzy o środkach masowego ko
munikowania", a także sprawozdanie 
z zorganizowanej przez OBP w Kazi
mierzu nad "Wisłą w kwietniu 1974 
Międzynarodowej Konferencji Doku
mentalistów. 

Danuta Wągiel 

Journalism 
Quarterly 

WIOSNA — L A T O 1974 

Z zawartości dwóch numerów za 
pierwsze półrocze 1974, na którą się 
składa — poza częścią dokumentacyj-
no-bibliograficzną — 49 rozpraw i 
artykułów, zwracam uwagę na 10 po

zycji. Różnią się one tematyką, spo
sobem jej ujęcia, metodą badawczą i 
stopniem odkrywczości. Wszystkie jed
nak, podobnie zresztą jak ogromna 
większość materiałów publikowanych 
w Journalism Quarterly, mają cha
rakter drobnych przyczynków, nawią
zujących do znanych hipotez przez 
potwierdzanie ich, uściślanie lub mo
dyfikację. 

W numerze 1. (wiosna 1974) J. R. 
D o m i n i с к omawia w p ł y w krymi
nalnych programów telewizyjnych na 
postawy dzieci wobec organów prawa 
i porządku publicznego. Z badań wy
nika, że młodzi telewidzowie mają 
skłonność do utożsamiania się z 
przedstawicielami prawa, do przeko
nania, że przestępca zwykle zostaje 
schwytany, do znajomości praw przy
sługujących aresztowanemu, ale jed
nocześnie do powstrzymywania się 
przed zameldowaniem o przestęp
stwie, którego się było świadkiem. 
Podobną problematykę podejmuje w 
tym samym numerze R. P. S n o w , 
którego badania dowodzą, że sceny 
przemocy w fabularnych programach 
telewizyjnych wywierają na dzieci 
wpływ mniejszy niż analogiczne sce
ny w programach dokumentalnych. 

R. L. B i s h o p , omawiając swój 
eksperyment (ze studentami), wyka
zuje, że osoby skłonne do przesad
nych obaw o swoje zdrowie chętniej 
przeczytają artykuł z uspokajającym 
nagłówkiem niż artykuł z nagłów
kiem budzącym niepokój. Na pod
stawie tych wyników formułuje on 
szerszą hipotezę: nagłówki dodające 
odwagi sprzyjają zwiększeniu czytel
nictwa, a w konsekwencji także wzro
stowi wiedzy, więc tym samym „prze
kazy wzmacniające i podtrzymujące 
są bardziej skuteczne niż techniki 
oparte na wstrząsach". 

R. R. C o l e i D. L. S h a w prze
prowadzili doświadczenie (ze studen
tami) w celu sprawdzenia, jaki w p ł y w 
na odbiorcę ma użytkowanie w spra
wozdaniach prasowych zamiast pro
stego «powiedział» (said) czasowni
ków „silniejszych", typu: «podtrzy-
mał», «ujawnil», «podkreslib, «oskar-
żył», oraz wyrażeń opisujących zacho
wanie się mówcy, typu: «gestykulu-
jąc», «uderzajac pięścią w stół» itp. 
Wynik tego doświadczenia jest dość 
zaskakujący: teksty zawierające „sil-
niesze" czasowniki i wyrażenia opi
sujące zachowanie się mówcy odbie
rane są bardziej podejrzliwie, zwłasz-



cza przez stałych czytelników gazet; 
badani studenci oceniali takie teksty 
jako mniej obiektywne i mniej godne 
zaufania. Jednocześnie jednak użycie 
tego rodzaju środków leksykalno-fra-
zeologicznych sprawia, że postacie, 
do których się odnoszą, sprawiają na 
czytelnikach wrażenie osób mających 
więcej władzy i bardziej energicz
nych. 

Panie L. L o n g i R. J. S i m o n 
przedstawiają wyniki analizy zawar
tości 22 amerykańskich programów 
telewizyjnych przeznaczonych do oglą
dania przez dzieci lub całe rodziny. 
Przedmiotem analizy była rola spo
łeczna i status 34 postaci kobiecych 
występujących w tych programach. 
Z analizy wynika, że w badanych 
programach kobiety występują głów
nie w rolach komicznych lub jako 
matki i żony. Żadna z kobiet zamęż
nych nie pracuje zawodowo. Z nie
zamężnych dwie zajmują wprawdzie 
wysokie stanowiska, ale uwydatniona 
jest ich zależność od mężczyzn. Nie
mal zawsze przedstawia się kobietę 
jako istotę głupiutką i afektowaną. 
Są one zwykle młode (poniżej 40 lat) 
i atrakcyjne. Taki obraz postaci ko
biecych w telewizji — zdaniem auto
rek — nie może pozostać bez wpływu 
na postawy dzieci i młodzieży wobec 
kobiet, z którymi się stykają w życiu. 

C. E. W i l s o n podejmuje stary 
problem: co właściwie pozostaje w 
pamięci odbiorcy po wysłuchaniu 
dziennika telewizyjnego i radiowego 
lub po przeczytaniu gazety. Jego za
interesowanie koncentruje się wokół 
wpływu, jaki wywiera sam ś r o d e k 
komunikowania na zapamiętanie tre
ści. Eksperyment, w którym uczest
niczyło ponad 400 osób (studenci), wy
kazał, że strata informacji bezpośred
nio po odbiorze przekazu wynosi śred
nio 76,9°/o — jest ona wyższa dla ra
dia (79,92%) i telewizji (79,12) niż dla 
gazety (72,83). Ponadto: więcej się za
pamiętuje z krótkich i średnich wy
powiedzi niż z długich oraz więcej z 
interesujących odbiorcę niż z obojęt
nych. Końcowa konkluzja Wilsona 
brzmi: „Sugestia (...), że się zapamię
tuje raczej ogólne wrażenie po prze
czytaniu wypowiedzi prasowej niż jej 
treść, zasługuje na baczniejszą uwagę 
badawczy". 

Rolę wstępnego artykułu w nume
rze 2. (lato 1974) odgrywa praca J. E. 
P o l i c h a o radach prasowych w 
USA. Ponieważ jest to sprawa mało 
znana polskiemu czytelnikowi, a bar

dzo charakterystyczna dla amerykań
skiego życia prasowego, wypada jej 
poświęcić kilka zdań. Otóż w połowie 
lat czterdziestych narodziła się idea, 
poparta oficjalnie przez Komisję Wol
ności Prasy, by na różnych szczeblach 
administracyjnych tworzyć społeczne 
rady prasowe mające reprezentować 
interesy publiczności wobec wydaw
ców i redakcji. W szczególności do 
zadań rady prasowej należy: 1. dbać 
o poprawę stosunków między wydaw
cami gazet a publicznością i osobami, 
o których się w gazetach pisze; 2. 
przestrzegać zamieszczania sprosto
wań wiadomości błędnych lub niedo
kładnych; 3. bronić wolności prasy 
przed ewentualnymi interwencjami 
rządu. W ciągu minionego trzydzie
stolecia powstało w USA wiele lokal
nych rad (głównie miejskich); naj
większe znaczenie ma wśród nich Ra
da Prasowa stanu Minnesota. Jak jed
nak wynika z wielu badań ankieto
wych, wydawcy od pierwszej chwili 
ustosunkowali się do rad prasowych 
(zwłaszcza lokalnych) nieprzyjaźnie, 
widząc w nich groźbę dla własnej 
niezależności. Do dziś ogromna więk
szość wydawców odnosi się do samej 
idei niechętnie, choć deklaruje goto
wość współpracy z radami już istnie
jącymi lub mogącymi powstać w 
przyszłości. 

Jak sami naukowcy oceniają do
kładność wypowiedzi prasowych o 
swoich osiągnięciach? Takie pytanie 
postawili J. W. T a n k a r d i M. R y 
an i znaleźli częściową odpowiedź 
w wynikach prostego sondażu opinii, 
z którego zdają sprawę w artykule 
„News Source Perceptions of Accu
racy of Science Coverage". W maksy
malnym skrócie technika tego sonda
żu przedstawiała się następująco: 
Dwieście kilkadziesiąt wyc inków pra
sowych z wypowiedziami na temat 
działalności naukowej posłano do oce
ny 242 naukowcom będącym ich bo
haterami; do każdego wycinka dołą
czona była ankieta wymieniająca 42 
typy możliwych błędów lub niedo
kładności. Analiza 193 wypełnionych 
ankiet dowodzi, że mniej niż 9% wy
powiedzi prasowych uznano za bez
błędne, niektóre zaś zawierały ponad 
20 błędów (średnio ok. 6). Najczęściej 
naukowcy zarzucali pominięcie waż
nej informacji o metodzie lub wyni
kach badań omawianych w danej wy
powiedzi. Niewielkim zachodem moż
na by analogiczny sondaż przeprowa
dzić w Polsce. 



Upodobania czytelników co do sza
ty graficznej dzienników były przed
miotem eksperymentu J. Z. S i s s o r-
s a, który opowiada o nim w arty
kule pt. Czy młodzi czytelnicy z w y ż 
szym wykształceniem wolą współcze
sną szatę graficzną gazety? Jako na
rzędzia eksperymentu posłużyły Sis-
sorsowi specjalnie skomponowane ko
lumny reprezentujące cztery style sza
ty graficznej: tradycyjny, umiarkowa
nie tradycyjny, współczesny i ultrano
woczesny. Respondenci mieli spośród 
kolumn demonstrowanych im para
mi wybierać tę, która im się bardziej 
podoba. Nieoczekiwanie najwięcej 
punktów uzyskała kolumna tradycyj
na, a następnie współczesna i ultra
nowoczesna; najczęściej odrzucano 
kolumnę określoną jako „umiarko
wanie tradycyjna". Najbardziej za
skakujące dla mnie są jednak nie te 
wyniki, ale fakt, że różnice między 
liczbami punktów zdobytych przez 
każdą z kolumn są bardzo małe: ko
lumna tradycyjna zajmuje pierwsze 
miejsce z 77 punktami, drugiemu 
miejscu odpowiadają 73 punkty, a 
trzeciemu — 71 punktów. Przemawia 
to w gruncie rzeczy raczej za bra
kiem zdecydowanych upodobań w od
niesieniu do szaty graficznej. 

Złośliwą charakterystykę Le Mon-
de'u — „największej gazety Francji" 
— daje w krótkim artykule J. H i g h-
t o n. „Le Monde jest czymś więcej 
niż dziennikiem. Jest gazetą literacką, 
czasopismem opinii, przeglądem eko
nomicznym i politycznym." Dla Ame
rykanina jest jednocześnie dzienni
kiem bardzo źle redagowanym i 
śmiertelnie nudnym tak w treści, jak 
i w szacie graficznej (mała czcionka, 
skromne nagłówki i całkowity brak 
zdjęć). Zdaniem Hightona niemal pod 
każdym wzglądem można traktować 
Le Monde jako przykład złej roboty 
dziennikarsko-redakcyjnej. Na prze
kór temu przeszło 25% czytelników Le 
Monde'u stanowi młodzież w wieku 
15—24 lat; pod względem nakładu zaj
muje on (500 tys. egz.) szóste miejsce 
wśród francuskich dzienników i s łu
sznie uważa się go za najbardziej 
wpływową gazetę Francji. Zawdzięcza 
to swemu obiektywizmowi i opinii, że 
w przeciwieństwie do innych gazet 
nie można sobie kupić jego popar
cia. Może właśnie dlatego jest jedy
nym paryskim dziennikiem przyno
szącym dochód. 

Nie sposób na koniec nie odnoto
wać w polskim kwartalniku artykułu 

D. R. S h a n o r a, byłego korespon
denta amerykańskiego we wschod
niej Europie, pt. Prasa, radio i tele
wizja w Polsce pod rządami Gierka. 
Artykuł, pełen cytatów z polskiej pra
sy (z Prasy Polskiej, Trybuny Ludu, 
Głosu Szczecińskiego, Głosu Wybrze
ża, Kuriera Polskiego, Życia Literac
kiego, Perspektyw, Polityki, Nowych 
Dróg, Kultury i Tygodnika Powszech
nego), odnosi się do pogrudniowych 
przemian w naszym kraju z tym 
szczególnym rodzajem aprobaty, który 
jest właśc iwy zachodnim liberałom, 
oceniającym rzeczywistość w krajach 
socjalistycznych w swoich stereotypo
wych kategoriach „wolności prasy". 

Zygmunt Dabck 

JESIEŃ 1974 

Utarło się stereotypowe wyobraże
nie o amerykańskiej nauce o komu
nikowaniu, że produkuje setki wy
cinkowych eksperymentów, nie ma
jących dostatecznej podbudowy teo
retycznej i nie prowadzących do sen
sownych uogólnień. Jeżeli nawet to 
wyobrażenie było kiedykolwiek praw
dziwe, to nie potwierdza go lektura 
kolejnych numerów omawianego 
kwartalnika. Trudno wprawdzie ocze
kiwać, aby w jego artykułach można 
było znaleźć systematyczny wykład 
teorii komunikowania, bo przerasta 
to możliwości artykułu jako formy 
wypowiedzi, ale biorąc do ręki każ
dy numer, możemy być pewni, że 
znajdziemy w nim kilka interesują
cych propozycji teoretycznych ujęć 
zjawiska komunikowania. 

Jedną z nich zawiera wstępny ar
tykuł P. W i l l i a m s a i J. T. P e a r 
ce' a „Communication аз Biosystem". 
Autorzy wychodzą z założenia, że 
wyjątkowość ludzkiego systemu prze
kazywania informacji polega na tym, 
że się dokonuje — dzięki kulturze — 
niegenetycznie. Ponieważ jednak kul
tura spełnia dla gatunku ludzkiego 
takie same funkcje, jak system ge
netyczny w świecie zwierząt, oba spo
soby przekazywania informacji — 
na przykład z pokolenia na pokole
nie — możemy traktować jako dwie 



realizacje jednego ogólnego biosyste-
mu. Porównanie obu dowodzi, że są 
one równie skuteczne. „Nauka o ko
munikowaniu — kończą swoje rozwa
żania Williams i Pear ce — badając 
ludzki system informacyjny, bada to, 
co jest najbardziej powszechnie i fun
damentalnie ludzkie. Stanowi ona 
ogniwo, które łączy nauki o kultu
rze z naukami społecznymi. X X -
-wieczną fizykę zrewolucjonizował 
rozwój teorii ustalających stosunek 
obserwatora do obserwowanego syste
mu, tzw. teorii względności, indeter-
minizmu i komplementarności. Teoria 
komunikowania umożliwia ustalenie 
takiej samej relacji dla obserwatorów 
systemów społecznych i może zawie
rać zarodek rewolucji w naukach o 
kulturze i naukach społecznych". 

To, że teoria komunikowania stwa
rza nowe perspektywy wszystkim 
naukom społecznym, uświadamia so
bie wielu badaczy na Wschodzie i na 
Zachodzie. Jest jednak rzeczą wysoce 
wątpliwą, czy właśnie ujęcie zjawiska 
komunikowania jako biosystemu 
umożliwia zbudowanie teorii o dosta
tecznej sile uogólniającej. 

Teoretyczny nurt reprezentuje rów
nież artykuł S. W o r t h a i L . 
G r o s s a „Symbolic Strategies". Au
torzy podejmują problem różnicy mię
dzy zjawiskami naturalnymi (spot-
kawszy się z nimi, człowiek pyta: „Co 
się zdarzyło?" i „Co powinienem zro
bić?") a zjawiskami symbolicznymi 
(reagujemy na nie pytaniami „Co to 
znaczy?" i „Jak mógłbym o tym opo
wiedzieć?"). Komunikowanie można 
określić jako „zachodzący w pewnym 
kontekście proces społeczny, w któ
rym znaki są wytwarzane, przekazy
wane i odbierane oraz traktowane ja
ko przekazy (messages), umożliwia
jące wnioskowanie o ich znaczeniu". 
Definicja ta wyłącza z obszaru ko
munikowania wszelkie zjawiska in
terakcji, w których zakłada się tyl
ko egzystencję, a nie intencję danego 
zjawiska. Właśnie element intencji 
jest najbardziej istotną cechą komu
nikowania jako procesu społecznego. 
Chodzi tu zarówno o intencję nadaw
cy (artykulatora), żeby znak impliko
wał znaczenie, jak i o intencję od
biorcy (interpretatora), żeby ze zna
ku wywnioskować znaczenie. W ta
kim ujęciu jednym z głównych pro
blemów nauki o komunikowaniu jest 
to.̂  jak ludzie rozwijają swą zdol
ność do oceniania i interpretowania 
symbolicznych intencji. 

W nurcie krytyki komunikowania 
masowego mieszczą się dwa ważkie 
artykuły. Autorem pierwszego (Media 
Power: The Double Bind) jest Anglik 
S. H a l l , który na przykładzie BBC 
ukazuje, jak nieformalne więzi mię
dzy instjrtucjami radio wo-tele wizyj
nymi a rządem w trójpartyjnym sy
stemie brytyjskim wpływają na za
wartość programu. Redaktorzy sta
rają się o zachowanie pozorów bez
stronności i niezaangażowania, ale to 
dążenie okazuje się szkodliwe dla od
biorcy, bo go wychowuje na zimnego 
i obojętnego obserwatora konfliktów. 
Upowszechnia się w ten sposób „po
wszechną zgodność opinii", która jest 
niczym innym, jak „najmniejszym 
wspólnym mianownikiem" dla potocz
nych wartości i przekonań. 

Drugi artykuł z tego nurtu, pióra 
N. K a t z m a n a (The Impact of 
Communication Technology: Promises 
and Prospects), wypunktowuje po
szczególne elementy znanej hipotezy, 
że rozwój środków masowych raczej 
powiększa różnice społeczne, niż je 
niweluje. Wprawdzie zastosowanie no
wych technik w komunikowaniu zwię
ksza ilość informacji odebranych przez 
wszystkich członków danego społe
czeństwa, ale ludzie mający już 
wcześniej dużo informacji (bogatsi, 
bardziej wykształceni itp.) odbierają 
jej znacznie więcej niż ci, którzy po
czątkowo mieli jej mało. Zazwyczaj 
bowiem nowe techniki komunikowa
nia tworzą nowe nierówności w za
kresie informacji, zanim znikną stare. 
Dane statystyczne dowodzą, że owe 
nierówności odpowiadają w większym 
stopniu pozycji ekonomicznej ludzi 
niż ich osobistym zdolnościom. „Pro
ste rozwiązanie motywacyjnych i śro
dowiskowych problemów związanych z 
nierównym użyciem mediów — kon
kluduje Katzman — nie wydaje się 
prawdopodobne. "W jaki sposób czło
wiek badany może lepiej korzystać 
z radia i telewizji? Równy dostęp do 
nich jest koniecznym, ale niewystar
czającym warunkiem równego korzy
stania". Na niewiele się przydają pro
gramy „dla ubogich", jeśli ubodzy ich 
nie oglądają. Chodzi bowiem o znale
zienie odpowiedzi nie na pytanie „Jak 
zapewnić równy dostęp?", ale na py
tanie „Jak zapewnić równą korzyść?" 
Jednakże odpowiedź na to pytanie 
nie może — z naszego punktu widze
nia — ograniczać się do tego, by jak 
pisze Katzman — „jednostki z wszyst
kich warstw społecznych w równym 



stopniu c h c i a ł y korzystać z tech
niki komunikowania". 

Do tego samego nurtu krytyki środ
ków masowych w kapitalistycznym 
społeczeństwie należą też dwa arty
kuły o amerykańskiej reklamie tele
wizyjnej adresowanej do dzieci. 

Tematem „specjalnym" jesiennego 
numeru jest „mitologia starości". W 
jego ramach B. B. H e s s przed
stawia najnowsze amerykańskie ba
dania nad stereotypami starych ludzi, 
C. A r o n o f f referuje wyniki ana
lizy postaci występujących w progra
mach telewizji w USA (ludzie starzy 
są tam zwykle źli i ponoszą klęskę), 
M. i E. G r a n e y o w i e omawiają 
własne badania nad zjawiskiem sub
stytucji w komunikatywnej aktywno
ści starych ludzi, a R. C. A t c h l e y 
w kategoriach dyferencjału semanty
cznego ukazuje ewolucję znaczenia 
wyrazu «emerytura» (retirement). 

Zygmunt Dąbek 

IN 

ROK 
1974 

Jak dotąd nasza znajomość prasy, 
radia i telewizji na świecie ograni
cza się głównie do informacji po
chodzących z Europy i Ameryki Pół
nocnej. Niejednokrotnie więcej wie
my o jakimś wyspecjalizowanym pi
semku wydawanym na Zachodzie niż, 
powiedzmy, o całym rynku prasowym 
Dahomeju, Nigru, Zairu. Ma to oczy
wiście uzasadnienie w tradycyjnym 
europocentryzmie naszej cywilizacji, 
a także w niezwykłej koncentracji 
prasy w pewnych regionach świata. 

Na tym większą uwagę zasługuje 
zatem Interstages, czasopismo wyda
wane przez Belgijski Instytut Infor
macji i Dokumentacji dla byłych i 
obecnych stażystów w zakresie infor

macji i technik upowszechniania. Po
nieważ spora część tych stażystów to 
przedstawiciele krajów Afryki fran-
kofońskiej, wiele zamieszczanych w 
piśmie materiałów dotyczy sytuacji 
prasy afrykańskiej, problemów roz
woju telewizji i kształcenia dzienni
karzy dla potrzeb krajów rozwijają
cych się. Materiały publikowane w 
Interstages są tym bardziej cenne, 
iż większość z nich jest przygotowy
wana przez Afrykanów, w trakcie ich 
studiów w Belgii bądź już po powro
cie do Afryki. 

Pismo podzielono na cztery dzia
ły: Syntezy, Aktualności, Kształcenie, 
Lektura. W każdym z nich można 
znaleźć materiały odnoszące się do 
krajów afrykańskich, a więc dla nas 
najcenniejsze. 

W dziale „Syntezy" w ubiegłym ro
ku publikowano m. in. artykuły o: 
prasie i czytelnictwie Wybrzeża Ko
ści Słoniowej (w pięciu odcinkach), 
rozwoju dzienników wiejskich w 
Afryce frankofońskiej, wykorzystaniu 
radia i telewizji do przyspieszania 
wzrostu gospodarczego (na przykła
dach Indii, Wolty, Nigru), likwida
cji analfabetyzmu, regionalnym sy
stemie telewizji satelitarnej w Afry
ce. 

Ze względu na trudności, jakie na
potyka rozwój systemu oświatowego 
w Afryce, szczególnego znaczenia na
biera wykorzystanie w celach edu
kacyjnych systemu masowych środ
ków komunikowania, a zwłaszcza te
lewizji. Jak bowiem wynika z rapor
tu przygotowanego w 1972 r. przez 
ekspertów Commission Économique 
pour l'Afrique oraz Union Internatio
nale des Télécommunications, konty
nent afrykański nie będzie mógł przed 
rokiem 2000 sprostać potrzebom 
oświatowym na poziomie podstawo
wym i średnim tylko za pomocą tra
dycyjnych środków kształcenia. Stąd 
powołanie regionalnego systemu trans
misji satelitarnej staje się pilną ko
niecznością. Plan zakłada wykorzy
stanie dwóch satelitów geostatycz-
nych, z których każdy ma transmito
wać 3 kanały telewizyjne i obsługi
wać ok. 800 tys. odbiorników, z cze
go 700 tys. przeznaczonoby dla szkół, 
resztę — do użytku zbiorowego doro
słych w lokalnych ośrodkach kultu
ralnych. 

W dziale „Aktualności" znajdzie
my krótkie informacje z całego świa
ta, ale przede wszystkim z krajów 
afrykańskich, dotyczące zmian na 



rynku wydawniczym, wprowadzania 
nowych technik, nasycenia prasą, ra
diem i telewizją, sytuacji prawnej 
dziennikarzy itp. 

Kolejny dział „Kształcenie" zawie
ra podstawowe wiadomości o zakre
sie, kierunkach i formach kształcenia 
w placówkach naukowo-badawczych 
Francji, Belgii, Kanady, niektórych 
krajach afrykańskich. 

Dobrze prowadzony jest dział „Lek
tury". Nie ogranicza się tylko do prac 
bezpośrednio związanych z działaniem 
masowych środków komunikowania, 
lecz przedstawia wybrane pozycje 
ogólne, głównie o krajach afrykań
skich. Bibliografię pozostałych prac 
podzielono na trzy grupy. Pierwsza 
to bibliografia adnotowana ważnie j 
szych pozycji książkowych (w języ

ku francuskim), druga — notki o 
materiałach publikowanych w pis
mach fachowych i ogólnych (Presse 
Actualité, Le Journaliste Démocrati
que, Ëurafrica, Zaïre itp.), trzecia — 
bibliografia selektywna artykułów о 
komunikowaniu społecznym. 

Interstages ukazuje się przeciętnie 
co dwa miesiące; rocznik zawiera za
tem pokaźną porcję wiadomości o 
środkach komunikowania i kierun
kach ich badania na świecie. 

W 1974 roku ukazał się numer spe
cjalny — 99/100. W całości poświęco
no go Belgii, tak iż stanowi autory
tatywne kompendium wiedzy o maso
wych środkach komunikowania w 
tym kraju. 

Tomasz Goban-Klas 

Artykuły z czasopism krajowych 

С Józef S z c z e p a n i e c: UDZIAŁ DRU
KARNI BERTUTOWICÖW W AKCJI WY
DAWNICZEJ MERKURIUSZA POLSKIEGO 
Z 1661 R. Rocznik Zakładu Narodowego 
imienia Ossolińskich, t. IX: 1974. S. 87—106. 

Mimo iż Merkuriusz Polski posiada 
wcale sporą literaturę przedmiotu (powsta
ła ona głównie w okresie poprzedzającym 
obchody 300-lecia prasy polskiej), nie wszy
stkie podstawowe problemy związane z po
wstaniem i funkcjonowaniem pierwszej 
polskiej gazety rozwiązano w sposób za
dowalający. 

Autor omawianego studium — wybitny 
znawca problematyki starego drukarstwa — 
zajął się sprawą metryki wydawniczej pi
sma. Dotąd na ten temat występują różne, 
często sprzeczne opinie. Do r. 1949 pano
wał pogląd, że drukarzem, wydawcą i re
daktorem Merkuriusza był J. A. Gorczyn ; 
ocl tego czasu J. Lankau w wyniku żmud
nych badań archiwalnych „odkrywa" ko
lejnego współpracownika — H. Pinocciego. 
„W tej sytuacji Gorczynowi przypadła co 
najwyżej drugorzędna rola współpracow
nika Pinocciego w redakcji albo raczej 
kierownika jego drukarni, korektora, re
daktora technicznego i adiustatora." 

Mniejszą wagę dotychczasowi badacze 
przywiązywali do wyglądu typograficzne
go pisma, zwłaszcza do różnicy, jaka ist
niała między pierwszymi 20 numerami a 
numerami dalszymi, firmowanymi przez 
Gorczyna. Problemem tym zajął się J. 
Szczepaniec, który w rezultacie wnikli
wej analizy typograficznej ustalił, że pierw
sze — anonimowe — numery Merkuriu
sza wydawano w drukarni Bertutowiców, 
„mało znanej, dotąd niezbadanej, niczym 
specjalnie nie wyróżniającej sie w grupie 
innych tłoczni krakowskich". ' Omawiane 
studium poświęcono wyłącznie szczegóło
wemu referowaniu wyników analizy typo
graficznej i charakterystyce szaty graficz
nej pisma. 

Dla J. Szczepańca nie są jasne role 
Pinocciego i Gorczyna w redakcji pisma. 
W tym studium autor nie interesuje się 
szerzej tym problemem; ogranicza się je
dynie do wyliczenia szczegółowych proble
mów, które trzeba jeszcze rozwiązać. Swo
ja rozważania kończy konkluzją: „Czy 
Pinocci, który przecież nie znał dobrze 
języka polskiego i nie wydał żadnej pu
blikacji swego pióra w tymże języku, mógł 
być redaktorem pisma, operującego zna
komitą polszczyzną? Czy niezbyt pochop
nie historycy usunęli Gorczyna w cień 
działalności Pinocciego, gdy to przecież 
nie Pinocci, ale właśnie Gorczyn dyspono
wał dobrym piórem i innymi umiejętno
ściami, których wymagała funkcja redak
tora?" 

Autor zapowiada podjęcie rozważań na 
te tematy w kolejnej publikacji. 

sd 

• Maria Z a w i a ł s k a : „RACHUNKI" 
MARII KONOPNICKIEJ. Rocznik Zakładu 
Narodowego imienia Ossolińskich, t. IX: 
1974. S. 117—158. 

Literatura dotycząca dziennikarstwa M. 
Konopnickiej jest wcale obszerna. Dzien
nikarstwem parała się przez lata (m. in. 
współpraca z Bluszczem, Tygodnikiem Ilu
strowanym, Świtem), gdyż odpowiadało to 
jej pasji społecznego działania, publicy
stycznym zainteresowaniom. 

Przedmiotem wnikliwego studium M. 
Zawialskiej jest udział M. Konopnickiej 
w redagowaniu założonego przez F. S. Le-
wentala tygodnika dla kobiet świtu (1884— 
1887). Poetce przypadła rola kierownika li
terackiego pisma. Ten epizod z życia M. 
Konopnickiej jest znany i dokładnie opi
sany (m. in. przez T. Czapczyńskiego). 
Dotychczasowi badacze mało zwracali uwa
gi na cykl felietonów zatytułowanych 
„Rachunki", zamieszczanych na łamach 



Świtu pod pseudonimem „Zero". W efekcie 
studiów filologicznych autorstwo tego cy
klu M. Zawialska przypisała M. Konopnic
kiej i przeprowadziła jego szczegółową 
analizę. Podsumowując swe rozważania na 
temat felietonu M. Konopnickiej, autorka 
stwierdza, iż posiadała ona „...przemyśla
ną koncepcję prezentacji tygodniowego fe
lietonu, własny styl i formy literackie wy
rażania zamierzonych treści. Podawała ją 
w postaci krótkiej informacji, opisu faktu 
bądź komentarza, często dowcipnego, cza
sem pełnego ironii i goryczy, czasem tyl
ko anonsowania rzeczy koniecznych do 
zrobienia. Jej postulaty, wnioski, rady, 
wtedy, gdy dotyczyły spraw polskości, mo
wy ojczystej, oświaty czy gospodarki, jak
kolwiek kształtowane ówczesnymi dniami, 
wybiegały niejednokrotnie naprzód, nosiły 
znamiona wyczuwanej wizji przyszłości." 

sd 

• Czesław L e c h i c k i : CHRZEŚCIJAŃ
SKA DEMOKRACJA W KRAKOWIE 
(1897—1937). Studia Historyczne 1971 nr 4. 
S. 585—606 + streszcz. ang. 

Artykuł wymieniamy tu nie ze względu 
na rozsiane w nim liczne wzmianki o pra
sie chadeckiej i innej z okresu wymienio
nego w tytule. „Badania nad historią Gło
su Narodu skłoniły mię do bliższego za
jęcia się politycznym zapleczem i opar
ciem tego dziennika..." — pisze autor. 
,,...Za datę założenia ChD w Krakowie 
uchodzi powszechnie rok 1908. Tymczasem 
na podstawie informacji zawartych w Glo
sie Narodu trzeba przesunąć tę datę o 11 
lat wcześniej.. .". Oto przykład źródła pra
sowego wnoszącego istotną korektę do hi
storii politycznej. 

pd 

ф Henryk F o n t a ń s k i : RAZMIERY 
PRIEDŁOZENIJ ŻANRA INFORMACYI W 
RUSSKICII I POLSKICH GAZIETACH. 
(OPYT STATISTICZESKOGO ISSLEDOWA-
NIJA). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej w Opolu. Filologia Rosyjska 
XI, Opole 1974. S. 101—122. 

Przedmiotem analizy jest długość zdań 
w informacjach agencyjnych w prasie ra
dzieckiej i polskiej mierzona liczbą wyra
zów. Materiał badawczy stanowiły infor
macje agencji TASS w Prawdzie i PAP w 
Trybunie Ludu, opublikowane w latach 
1970—1971. Celem badania — uzyskanie sta
tystycznych wskaźników długości zdań w 
wymienionych gazetach. 

Aby osiągnąć cel: 
1. ustanowiono i przeanalizowano licz

bowe parametry zdań według ich długo
ści oraz zbadano zależności między po
szczególnymi zdaniami, 

2. zestawiono wyniki badań z wynika
mi uzyskanymi wcześniej przez G. A. Les-
skisa, który do tych samych celów wy
korzystywał teksty naukowe i literackie. 

Porównanie danych statystycznych z 
wynikami Lesskisa pozwala uchwycić ko
relacje między informacją prasową a in
nymi gatunkami języka pisanego. Badane 
przez Lesskisa teksty o charakterze infor
macyjnym układają się pod względem dłu
gości zdań w następującym porządku (ko
lejność rosnąca) : dzienniki, monologi, ko
respondencje, informacje odautorskie w 
dużych gatunkach literackich, proza nau
kowa. 

Informacja prasowa, zdaniem Fontań-
skiego, w powyższej klasyfikacji może za
jąć miejsce między informacją odautorską 

w dziełach literackich a prozą naukową. 
Podobieństwo informacji prasowych Q O 
prozy naukowej rzutuje na charakter in
formacji — są one zwykle uogólniające, 
podsumowujące (summarnyje soobszcze-
nija). 

Według Lesskisa: próby, w których 
średnia długości zdania jest mniejsza od 
11 wyrazów, są odautorskimi opisami wy
darzeń w prozie literackiej ; w których 
średnia długość zdania jest większa od 
20 wyrazów — podsumowującymi informa
cjami w prasie. 

Średnia długość zdania pojedynczego, 
V 

obliczona według wzoru n =— (V — licz-
N 

ba wyrazów, N = liczba zdań) wynosi dla 
informacji TASS 19,2, dla informacji PAP 
18,9; zdania złożonego — odpowiednio 25,3 
i 24,4. 

Przedstawiona w artykule analiza sta
tystyczna potwierdziła wnioski Lesskisa 
o zależności między długością zdań a ro
dzajem przekazu. Wykazała ponadto, że 
radzieckie i polskie wiadomości agencyj
ne prawie nie różnią się od siebie długo
ścią zdań. al 
Si Zdzisław C a c k o w s k i : WYKŁADY 
Z MATERIALIZMU DIALEKTYCZNEGO. 
WYKŁAD XI: PRZESŁANKI WŁAŚCIWE
GO PYTANIA O ŹRÓDŁA WIEDZY LUDZ
KIEJ. Studia Filozoficzne 1974 nr 4. S. 137— 
143. 

Prasoznawstwo jest młodą dziedziną 
wiedzy. Musi ono zatem przejmować za
równo pojęcia, jak i metody badawcze z 
innych, bardziej rozwiniętych nauk. W 
związku z tym warto zacytować rozważa
nia Z. Cackowskiego odnoszące się do 
nauk empirycznych i matematycznych, 
których metody badawcze bywają stoso
wane w badaniach prasoznawczych. 

Przedmiotem nauk przyrodniczych są 
rzeczywiste elementy przyrody lub struk
tury, nieznacznie tylko różniące się od 
struktury rzeczywistych elementów natu
ry. Zadania wyjściowe tych nauk maja 
wyraźnie empiryczny charakter. Owa na
turalna przedmiotowość nauk empirycz
nych sprawiała, że stosowalność wiedzy 
przez nie zdobywanej do sterowania ludz
kim działaniem była sama przez się zro
zumiała. Ponadto poznawanie empiryczne 
wzbogaca naszą wiedzę o nowe informa
cje. Wszelako bliższa analiza ujawniła z 
czasem pewne ich wady. Przede wszystkim 
nieostrość pojęć i nieścisłość twierdzeń — 
jako że przedmiotem nauk były elemen
ty niestałe, zmienne, płynne i ogromnie 
złożone. Dalej, nauki te mają zawodne 
konkluzje, gdyż uzasadnianie twierdzeń 
ogólnych ma charakter indukcyjny. Każ
da więc konkluzja jest tylko prawdopo
dobna, żadna natomiast nie jest pewna. 
Dowodem tej niepewności są stałe mo
dyfikacje twierdzeń. 

W tej sytuacji nauki matematyczne po
winny były mieć wszystkie zalety, jakich 
brakowało naukom empiryczno-przyrodni-
czym. Przede wszystkim pojęcia są tu 
ostre, wyraźne i ścisłe. Wynika to z na
tury przedmiotów, którymi nauki te się 
zajmują: struktur idealnych, uproszczo
nych i ustabilizowanych, choć zbudowa
nych na wzór struktur rzeczywistych. 
Konkluzje tych nauk są pewne i nieza
wodne, dochodzi się bowiem do nich w 
drodze wnioskowania dedukcyjnego. Ści
słość, niezmienność i niezawodność nauk 
matematycznych tak bardzo fascynuje teo
retyków poznania, że nie zawsze zwraca
ją uwagę na pewne ich ograniczenia. Prze-



de wszystkim trudno uchwytny jest ich 
przedmiot w relacji do świata rzeczywi
stego. Zastosowanie matematyki w przy
rodoznawstwie i naukach społecznych jest 
wprawdzie dowodem, że ostatecznym przed
miotem wiedzy matematycznej, jak i em
pirycznej, jest struktura świata rzeczywi
stego, ale jest on zarazem zubożony, jed
norodny, statyczny. Stosowalność zatem 
tej wiedzy o wyidealizowanym przedmio
cie do opisu świata rzeczywistego nastrę
cza nie lada kłopotu. Dzięki zubożeniu 
przedmiotu matematyka osiąga ścisłość — 
jej zalety są jednocześnie jej wadami. 

Brak tu oparcia na intuicji empirycznej, 
brak też uzasadnienia logicznego, ponie
waż w ramach każdego danego systemu 
aksjomaty są nie do dowiedzenia. 

Każdy z zarysowanych powyżej typów 
reprezentuje podstawę do wybudowania 
idealnego modelu nauki. Nie można jed
nak przyjąć samych zalet nie przyjmując 
ograniczeń i wad. Nie ma informacji bez 
szumu. Trzeba zatem budować model op
tymalny oparty w sposób zrównoważony 
zarówno na wzorze nauk przyrodniczo-
-empirycznych, jak też na wzorze nauk 
matematycznych. bg 

Artykuły z czasopism zagranicznych 

• Nicolae Moraru: PUBLISTICA FORMA 
A CONSTIINTEI SOCIALE. Presa Noastra 
1974 nr 7 (218). S. 17—19. 

Prawo prasowe Socjalistycznej Republi
ki Rumunii jest aktem normatywnym, do
kumentem o znaczeniu politycznym, któ
re określa miejsce, rolę i funkcję prasy 
w społeczeństwie rumuńskim. Należy do 
złożonego systemu prawnego, który usta
nawia dla całego życia rumuńskiej społecz
ności socjalistycznej ramy zgodne z prawi
dłowością obiektywnej ewolucji społecz
nej. Art. 5 Prawa dokładnie określa, że 
„przez prasę, w sensie prawnym, rozumie 
się publiczną działalność informacyjną, 
realizowaną przez każdą formę druku, re
jestrowania, transmitowania i komuniko
wania". Poza tym przepis konstytucyjny, 
który uświęca wolność prasy jako prawo 
fundamentalne, ustawowo zapewnia nie
zbędną równowagę między praktykowa
niem prawa swobody wyrażania się — 
a odpowiedzialnością społeczną prasy, mię
dzy stronami informowania publicznego — 
a funkcjami wychowawczą i kształcącą 
społeczeństwo socjalistyczne. Funkcje te 
wywodzą się z tradycji rumuńskiej prasy 
demokratycznej i postępowej, z publikacji, 
które pojmuje się jako rzeczników spo
łeczeństwa. Ta prasa jest rzecznikiem 
najbardziej postępowych idei, naukowych 
koncepcji światopoglądowych. Ma za za
danie złączyć działalność społeczno-polity
czną kraju z porządkiem prawa, ustana
wiającego zasadę przewodnictwa partyjne
go prasy rumuńskiej, zgodnie ze struktu
rą i formą ustroju. 

Poruszając problem prasy w ogóle, od
czuwa się potrzebę zdefiniowania с o 
j e s t w gruncie rzeczy p u b l i c y s t y 
k ą . Z pomocą przychodzi tu procedura 
naukowa, ale mało stosowana w rozpra
wach teoretycznych i do dziś chyba nie 
jest dość jasne co reprezentuje publicysty
ka całościowo, o prasie jako masowym 
środku informowania mówi się dopiero 
od momentu tworzenia wielorakich możli
wości technicznych celem realizacji i roz
powszechniania publikacji. Publicystyka 
pojawia się jako sposób bardziej zaawan
sowanego komunikowania, a więc jako 
sposób poznania świata oraz, co więcej, 
interpretowania zjawisk. 

Komunałem stała się prawda, że świa
domość społeczna jest odbiciem egzystencji 
społecznej ludzi. Jako fenomen społeczny 
specyficzna forma świadomości ma charak
ter ideologiczny. W tym sensie literatura 

specjalistyczna rozróżnia formy świadomo
ści, jak również teorie i koncepcje społecz
ne, obejmując nimi: ideologię polityczną, 
filozofię, sztukę, religię, naukę i moral
ność. Każda z nich jest swoista i ma wła
sne funkcje mające na celu wyraźny 
przedmiot poznania. 

Co reprezentuje publicystyka z takie
go punktu widzenia? W którą formę świa
domości społecznej należy ją zaszerego
wać? Publicystyka pozostaje w relacji do 
wszystkich form świadomości społecznej, 
z którymi jednakże nie pokrywa się i któ
re jej nie wyczerpują. Ich cele i metod?/ 
poznania są inne niż publicystyki, mimo 
że źródło wszystkich fenomenów świado
mości społecznej jest to samo: życie, pro
blem polega na tym, że waga ich specyfiki 
jest różna. Publicystyka zaś integruje fak
ty i zdarzenia, osobowości, konflikty i cha
raktery i to jest generalnym warunkiem, 
a jednocześnie komponentem w procesie 
poznania. Jest specyficzną formą ekspresji 
świadomości społecznej. 

dkn 

• Winfried S c h u l z , Peer M ü l l e r -
G r o t e : ZUM STAND DER INTER-ME
DIA-FORSCHUNG. ZV+ZV 1974 nr 49. S. 
1605—1610. 

Autorzy podejmują problematykę meto
dologii badań intermedialnych w aspekcie 
ich roli jako przekaźników reklamy. Nie
mniej artykuł zawiera sporo ważkich po-
strzeżeń ogólniejszej natury. Do nich nale
ży przypomnienie (u nas nie znanego bądź 
zapomnianego) studium wykonanego w 
1962 r. w USA na temat porównywalności 
pomiarów skuteczności odziaływania (To
ward better media comparisons. A report 
of the Audience Concept Committee of 
the Advertising Research Foundation). W 
raporcie przedstawiono sześciostopniowy 
model skuteczności oddziaływania rekla
mowego i wskaźników pomiarów: 1 — roz
powszechnienie przekazu reklamowego (da
ne nakładowe), 2 — kontakty z przekazem 
(zasięg, częstotliwość odbioru), 3 — kon
takty z ogłoszeniem (postrzeganie reklamy), 
4 — percepcja reklamy (ustalenie stopnia 
znajomości reklamy wzgl. znaku firmo
wego itp.), 5 — przyjęcie reklamy (nasta
wienie do wytworu, marki), 6 — zacho
wanie nabywcy (wskaźniki sprzedaży). Na 
każdym stopniu tego procesu oddziaływa
nia można przeprowadzać porównawczą 



analizę mediów, przy czym porównywal
ność wzrasta od stopnia do stopnia — ale 
równolegle wzrastają trudności badawcze. 
Zaczynają się one już u podstaw, przy 
zdefiniowaniu np. dla radia i tv odpowied
nika „liczby czytelników na egzemplarz 
gazety". 

Autorzy zestawili wyniki U analiz in
termedialnych z lat 1962—1971 (USA, RFN) 
i stwierdzili, że wyniki nie wskazują na 
większe korzyści uzyskiwane poprzez któ
reś medium (początkowa dominacja tv 
później się nie potwierdziła). W nowszych 
badaniach uwzględnia się oddziaływanie 
wielokrotnych kontaktów z reklamą, jej 
formalnego ukształtowania, relację: ko
szty—efekty itp. Konkluzja artykułu: Ana
liza porównawcza musi prowadzić do stwo
rzenia t e o r i i m e d i ó w , wyjaśniającej 
i pozwalającej przewidzieć ich specyficzne 
uwarunkowania reklamowe. 

pd 

• Peter B e l k e : MEDIA-FORS CHUNG 
IN EUROPA. ZV + ZV 1974 nr 49. S. 1612— 
îuie. 

Tytuł artykułu jest mylący, gdyż autor 
uwzględnił badania nad środkami komu
nikowania tylko w 10 krajach Europy 
(oczywiście kapitalistycznych). Stwierdził 
nierównomierność zainteresowania poszcze
gólnymi mediami. Szerokie potraktowanie 
wszystkich istotnych mediów prasowych i 
elektronicznych ma miejsce tylko w Bel
gii i RFN, w mniejszym stopniu dotyczy 
to W. Brytami i Austrii. Holandia i Szwaj
caria pomijają radiofonię, natomiast Da
nia, Francja, Szwecja i Włochy koncen
trują się wyłącznie na prasie. 

Liczba analizowanych mediów (tytułów, 
programów) waha się od 51 we Włoszech 
do 152 w W. Brytanii. Na takiej rozpięto
ści zaważyło przede wszystkim uwzględ
nianie (bądź nie) gazet regionalnych. 

Prawie we wszystkich analizach podsta
wowe pytania dotyczą częstotliwości od
bioru i ostatniego kontaktu z badanym 
medium (wyjątek stanowi tu tylko Szwe
cja). Jeśli chodzi o prasę — autor spo
rządził interesujące zestawienie programu 
pytań stawianych w poszczególnych kra
jach (filtr podstawowy do eliminacji czy
telników sporadycznych, określenie naj
szerszego kręgu czytelników, częstotliwości 
czytania i ostatniej lektury, czytania w 
dniu wczorajszym, sposobu nabycia, in
tensywności czytania). Wszystkie analizy 
mediów elektronicznych opierają się na 
tym programie, lecz porównanie ich ż da
nymi o czytelnictwie prasy wymaga pro
cesu długotrwałego i niełatwego. 

Dalsze zestawienia ukazują programy 
pytań socjograficznyeh i dotyczących stan
dardu życiowego. 

Autor stwierdza, że trudno oceniać z 
oddalenia wartość poszczególnych koncep
cji. Widzi jednak celowość uzgodnienia 
metod i kategorii tych kompleksów py
tań, które stawia się wszędzie — aby w 
ten sposób umożliwić ich porównywalność. 

pd 

• Klaus L a n d g r e b e : 20 JAHRE AR
BEITSGEMEINSCHAFT. ZV+ZV 1974 nr 
38. S. 1094—1095. 

Autor zgłasza uwagi do referatu F. 
Wendta wygłoszonego na zebraniu człon
ków stowarzyszenia „Media-Analyse" we 
wrześniu 1974, w którym referujący przy

pomniał 20-letnie badania prowadzone przez 
tę organizację. Widzi następujące kształ
towanie się aktualnie stosowanej metody, 
f łównie poprzez weryfikację jej błędów 
i niedostatków: 

Gdy w 1954 r. stwierdzono większy za
sięg czytelniczy (24%) pisma kobiecego 
Constanze, niż wielomilionowych pism z 
programami RTV (23%), zdecydowano 
przejść do obliczania kategorii „liczba czy
telników na egzemplarz". Dokładnie w 10 
lat później wprowadzono „kumulację"; od
tąd systematycznie pyta się o częstotliwość 
czytania, a od 1966 r. wprowadzono sze
roki wachlarz pytań selektywnych dla 
poszczególnych mediów i większych wy
dawnictw. W 1960 wprowadzono wywiady 
z ekspertami, w rok później stało się prak
tyką coroczne wydawanie obszernej doku
mentacji ze szczegółowym opisem stoso
wanych metod badawczych. W tym też 
okresie przeanalizowano dogłębnie ówcze
sne 15-letnie doświadczenia metodologicz
ne, przyciągając do współpracy prawie 
cały krajowy potencjał badaczy. 

Przystąpienie prasy codziennej, radia i 
tv do akcji badawczej, rozwinęło ją w 
prawdziwą analizę mediów i wtedy też na
stąpiła zmiana nazwy z Leser-Analyse 
(LA) na Media-Analyse (MA). Towarzy
szył temu oczywiście wzrost wydatków na 
badania, które obecnie corocznie przekra
czają milion marek. 

pd 

9 Hans-Erdmann S c h e l e r : IST DIE 
A G . MA IN DER L A G E , EINZELDATEN 
FÜR DIE ZEITUNGEN IN IHREM VER
BREITUNGSGEBIET AUSZUWEISEN? 
ZV + ZV 1974 nr 41. S. 1241—1245. 

Metoda prowadzonych w RFN od 20 
lat badań czytelników (LA), przekształco
na w ostatnich latach w analizę mediów 
(MA) nadal stanowi treść wielu rozważań. 
Tutaj autor zastanawia się, czy dane ogól
nokrajowe można odnosić szczegółowo tak
że do regionalnych obszarów rozpowszech
niania dzienników. Bez weryfikacji — 
twierdzi — opinie o reprezentatywności 
w regionie są niemożliwe. Przypomina, że 
czytelnictwo 3 dzienników ponadregional
nych oraz 8 wysokonakładowych rozpo
wszechnianych w sprzedaży ulicznej (w 
przeciwieństwie do innych, głównie pre
numerowanych) bada się przy pomocy 
kart tytułowych, podczas gdy odbiór in
nych, regionalnych — stwierdza się we
dług listy wszystkich wymienianych przez 
respondentów tytułów. W efekcie tytuły 
wykazują wysoki lub niski zasięg rozpo
wszechnienia w zależności od jego tery
torium; w ten sposób na szarym końcu 
znaiduje vie ogólnokrajowa Süddeutsche 
Zeitung (6°/o), podczas gdy gazety rozpo-
wszechiane na małym terytorium sięgają 
wskaźnika czytelnictwa 60—75%. Stąd wnio
sek: Nie można na tej podstawie przepro
wadzać porównań. Konieczne jest więc 
dalsze weryfikowanie i uściślanie metody 
analizy, by uzyskać jednoznaczną inter
pretację. 

pd 

Ф Eberhard F. K l o t z s c h e : HAUS-
HALTS AUSDECKUNG: EIN FALSCHER 
BEGRIFF IN DER HAUSHALTSPLANUNG! 
ZV + ZV 1974 П Г 37. S. 1076—1077. 

Autor przeprowadza krytykę systemu 
obliczania nasycenia rynku prasą codzien
ną za pomocą dzielenia nakładu przez licz-



bę gospodarstw domowych (wg danych 
statystycznych). Jego zdaniem takie prze
liczenie zaniża rzeczywistą liczbę czytel
ników przypadających na 1 egzemplarz 
dziennika o ok. 35—40%. Ma to wynikać 
m. in. z „wielkich" zbiorowości mieszkań
ców (domy akademickie itp.), wykazywa
nych statystycznie jako pojedyncze jed
nostki oraz z trudności ustalania „drogi 
czytelniczej" gazet nieprenumerowanych — 
kupowanych w kioskach. 

Od siebie autor proponuje następujący 
sposób wyliczania stopnia nasycenia: Na
kład rozprowadzony w powiecie razy prze
ciętny wskaźnik czytelników przypadają
cych na egzemplarz (ca 3) dzielony przez 
liczbę mieszkańców powiatu powyżej 14 
lat. Jego zdaniem odchylenia nie przekro
czyłyby tu 5°/o. Autor zakłada jednak ko
nieczność przeprowadzenia odpowiednich 
badań testowych, np. co do różnic wskaź
nika czytelników na egzemplarz w miej
scowościach różnych wielkości, sposobów 
nabywania dzienników itd. 

pd 

0 Werner В r ö g, Dieter K r e u z : KON
T A K T IST NICHT GLEICH KONTAKT. 
ZV+ZV 1974 nr 37. S. 1046—1054. 

Na wstępie autorzy stwierdzają, że ba
dania nad czytelnictwem w RFN rozwija
ją się przede wszystkim dzięki inicjatywie 
wydawnictw wielkich czasopism popular
nych i że — szukając rozmiarów ich za
sięgu — lekceważono indywidualne wyko
rzystywanie konkretnego medium w ra
mach jednostkowej „potrzeby poinformo
wania". Dopiero ostatnio mnożą się pró
by jakościowego określenia odbiorców (po
za stereotypowymi danymi demograficz
nymi), czyli reorientacja badań z podaży 
na potrzeby. 

Zdaniem autorów, indywidualną sytua
cję czytelnika określają głównie 3 czynni
ki: sytuacja ogólnospołeczna (np. sto
pień uprzemysłowienia), sytuacja socjode-
mograficzna (wykształcenie, zawód, do
chód itp.) oraz specyfika osobowości (pre
ferencje, struktura osobowości itp.). Jeśli 
chodzi o grupy społeczne — szczególną 
wagę przywiązują w społeczeństwie uprze
mysłowionym do gruo zawodowych i pro
cesu ich „profesjonalizacji", co znajduje 
proste odbicie w wyodrębnianiu się „gru
powych" mediów fachowych (np. czaso
pism). Media te mają— zależnie od kon
kretnych potrzeb — inne, zazwyczaj znacz
nie większe znaczenie dla odbiorcy niż 
media adresowane powszechnie. Kontak
ty z medium fachowym trzeba więc ana
lizować inaczej niż z mediami powszech
nymi, gdyż jego kompetentność jest pro
porcjonalnie o wiele większa, wybór na
stępuje bardziej świadomie i celowo. „Mia
rą funkcji pisma fachowego nie jest więc 
jego zasięg, lecz jego kompetentność." 

W zakończeniu artykułu omówiono pier
wsze eksperymentalne badania przeprowa
dzone w RFN nad czytelnictwem i per
cepcją prasy fachowej. 

pd 

• John A. L e n t : MASS MEDIA IN 
LAOS. Gazette 1974 nr 3. S. 171—179. 

Środki komunikowania masowego w 
Laosie stoją na najniższym szczeblu roz

woju w porównaniu z innymi krajami 
Azji. Wynika to zapewne z sytuacji spo
łeczno-politycznej nabrzmiałej ciągłymi 
konfliktami wewnętrznymi i częstymi zmia
nami rządu. Prasa laotańska charaktery
zuje się wysokim stopniem koncentracji. 
Prawie wszystkie gazety codzienne i pe
riodyki wydawane są przez dwóch poten
tatów prasowych: Raymonda Nunn i Do 
Van Anh. Z 41 tytułów 11 to dzienniki, 
18 — tygodniki, 1 miesięcznik, 11 ukazuje 
się w różnych odstępach czasu. Język 
wydawnictw laotańskich zależy od siły 
wpływów obcych mocarstw. 16 ukazu
je się w języku lao, reszta w angielskim 
i francuskim. Większość gazet codzien
nych i czasopism powstała około roku 
1958. Do starszych należą: Bulletin Admi
nistratif du Laos — miesięcznik założony 
w 1902 roku, Chot Mai Het Lao założony 
w 1939 roku oraz Pathet Lao, który zastą
pił powstały w 1941 roku Lao Nhay. Prasa 
w Laosie ma wybitnie miejski i elitarny 
charakter, to znaczy kolportowana jest 
głównie w stolicy kraju Vientiane, a czy
tywana przez elitę intelektualną. Prawie 
wszystkie dzienniki są uzależnione od po
szczególnych partii politycznych, a tylko 
jeden dziennik Sai Kang deklaruje poli
tyczną neutralność. 

Z dzienników najpopularniejszy jest Xat 
Lao wydawany od 1964 roku w języku lao, 
rozchodzący się w 6000 egzemplarzy. Czyty
wany jest głównie w Vientiane, tylko 200 
egzemplarzy dociera do subskrybentów w 
pięciu innych miastach kraju. Na wieś 
gazeta prawie wcale nie dociera, gdyż — 
jak twierdzi wydawca — byłoby to przed
sięwzięcie deficytowe. Xat Lao subsydio
wany jest głównie przez rząd, który prze
znacza na dziennik 15 000 kipów miesięcz
nie (około 800 kipów = i dolar USA). W 
związku z tym Xat Lao prawie w 95°/o 
kontrolowana jest przez rząd, wojsko i po
licję. O znaczeniu gazety świadczy fakt, 
że jeden z poważniejszych tygodników wy
dawanych W języku angielskim — Vien
tiane News prawie w 90% podaje wiado
mości bieżące cytując Xat Lao. Inne ga
zety wydawane w Laosie korzystają z ser
wisu infomacyjnego Xat Lao albo rozgło
śni BBC i Głosu Ameryki. Pod względem 
treści Xat Lao nie różni się od innych 
dzienników. Pierwsza strona zawiera wia
domości dotyczące kraju, drugą rezerwuje 
się dla wydawcy, trzecia zawiera infor
macje różne, a następne przeznacza się 
sztuce, powieści przygodowej lub krymi
nalnej. Jedna kolumna zawiera tzw. „atract 
the young", tzn. publikacje szczególnie 
przyciągające młodzież. 

W roku 1951 powstało Narodowe Radio 
Lao, rozgłośnia podległa Ministerstwu in
formacji i Turystyki, pracująca na dwóch 
kanałach: rządowym i komercjalnym. Sta
cje nadawcze Lao Radio zlokalizowane są 
w Vientiane, Pakse i Luang Prabang. 
Zdecydowaną większość programów nada
je się w języku lao, są to przede wszy
stkim serwisy informacyjne, debaty rzą
dowe, słuchowiska radiowe. muzyczne 
show. Wiadomości przekazywane przez Lao 
Radio pochodzą przeważnie z AFP. Radio 
laotańskie przeznaczone jest dla zamoż
niejszych ludzi; dostępny na rynku japoń
ski radioodbiornik tranzystorowy kosztuje 
prawie tyle, ile wynosi przeciętna trzy
miesięczna pensja. 

Ostatnio przedmiotem starań rządu jest 
utworzenie przy pomocy Francji narodo
wego studia telewizyjnego — jest to jed
nak sprawa przyszłości. 



• Piotr A s t a s z e n k o w , Herman T i-
tow: DLA WSIECH I DLA NIEMNO-
GICH. Zurnalist 1974 nr 11. S. 15—17. 

Piotr Astaszenkow jest redaktorem na
czelnym miesięcznika powietrznych sił 
zbrojnych ZSRR Awiacyja i Kosmonawtika. 
Jego zastępcą jest kosmonauta Herman 
Titow. Korespondent Żurnalista przepro
wadził z nimi rozmowę na temat źródeł 
sukcesu, jakim jest duża popularność pis
ma nie tylko wśród ludzi zawodowo zwią
zanych z lotnictwem. 

Awiacyja i Kosmonawtika przeznaczona 
jest zasadniczo dla pilotów i nawigatorów 
lotnictwa wojskowego oraz innego perso
nelu w nim zatrudnionego. Jednak mie
sięcznik znajduje również odbiorców w in
nych kręgach. Czyta go przede wszystkim 
młodzież: uczniowie i studenci. Są wśród 
nich tacy, którzy marzą o zostaniu lotni
kiem lub kosmonautą. Pod tym względem 
pismo spełnia ważną rolę w procesie przy
gotowywania przyszłych kadr dla lotnic
twa wojskowego. Sam H. Titow między 
innymi również dzięki temu miesięczniko
wi (który wówczas nosił nazwę Wiestnik 
Wozdusznogo Flota) został lotnikiem, a pó
źniej odbył podróż w kosmos. Obecnie 
jako zastępca redaktora naczelnego styka 
się często z młodymi entuzjastami lotów 
kosmicznych. Zauważył przy tym, że część 
młodzieży wyrobiła sobie fałszywe mnie
manie, jakoby droga w kosmos była czymś 
prostym i łatwym. Taką sytuację — zda
niem Titowa — stworzyła prasa, a nawet 
sama Awiacyja i Kosmonawtika. o wszy
stkich trudnościach związanych z przy
gotowaniem kosmonautów na ogół wspo
minało się tylko mimochodem. Obecnie 
sytuacja ulega wyraźnej zmianie. 

Nie tylko młodzież zalicza się do od
biorców pisma. Czytają je również ludzie, 
którzy znaleźli już swoje miejsce w życiu, 
lecz interesują się lotnictwem i lotami ko
smicznymi. 

Jaka jest recepta na zdobycie tak sze
rokiego grona czytelników? Jak połączyć 
naukowy poziom pisma z popularnym wy
kładem? 

Z jednej strony redakcja prowadzi 
cykle „Lata. Ludzie. Wyczyny''. „Z hi
storii radzieckiego lotnictwa", „Z historii 
kosmonautyki", „Portrety konstruktorów 
lotniczych" czy „Kosmonauci odpowiada
ją na pytania czytelników", które prze
znaczono są dla wszystkich czytelników, 
ale nie obniżają poziomu pisma, co po
twierdza fakt, że są czytywane również 
przez profesjonalistów. Jednocześnie pu
blikowane są pozycje fachowe, które zaj
mują się teoretycznymi i praktycznymi 
problemami lotnictwa. Stoją one na do
brym poziomie, korzystano z nich nawet 
W czasie szkoleń wojskowych. Jednocze
śnie — jak podkreślił Titow — z listów 
czytelników wynika, że materiały specja
listyczne zrozumiałe są dla wielu nieprofe
sjonalistów. 

Inaczej nieco wyglądają zadania mie
sięcznika w dziedzinie problematyki ko-
smonautycznej. Centralna prasa radziec
ka bieżąco informuje o badaniach prze
strzeni kosmicznej, więc redakcja starając 
się nie dublować materiałów oficjalnych 
dnie własne oryginalne komentarze oraz 
informacje zawierające nowe dane. Ko-
smonautyka przysparza jednak pismu pew
nych kłopotów. Przeciętnie w każdym nu
merze ukazują się 3—4 publikacje o tej 
tematyce i zdaniem czytelników jest to 
ilość zbyt mała. W Związku Radzieckim 
nie ma bowiem popularnego czasopisma 
w całości poświęconego kosmonàutyce 
i wszystkie pretensje kierowane są do 

miesięcznika Awiacyja i Kosmonawtika. 
Trzeba jednak pamiętać, że jest on orga
nem powietrznych sił zbrojnych i dlatego 
materiałom związanym z lotnictwem woj
skowym poświęca się zawsze zdecydowa
nie większą część każdego numeru. 

Plany pisma na rok 1975 wiążą się głów
nie z 30 rocznicą zwycięstwa nad faszy
zmem, z tej okazji publikowane będą 
liczne artykuły poświęcone historii walk 
asów radzieckiego lotnictwa. Szeroko bę
dzie też potraktowana problematyka pier
wszego wspólnego radziecko-amerykańskie-
go lotu kosmicznego statków „Sojuz" 
i „Apollo", jak również zagadnienia zwią
zane ze stacjami orbitalnymi, w której to 
dziedzinie Związek Radziecki miał ostat
nio szczególne osiągnięcia. 

IP 

O Wolfgang L a n g e n b u c h e r, Walter 
A. M a h l e : UNTERHALTUNG ALS BE
RUF? Der Journalist 1974 nr 5. S. 48—50. 

W 29 redakcjach pism rozrywkowych 
RFN przeprowadzono ostatnio badania do
tyczące osobowości i postaw życiowych 
zatrudnionych w nich dziennikarzy. Na
pływ do tego zawodu stanowi na ogół 
przywilej warstw średnich, przy czym jest 
on raczej sprawą przypadku niż celowe
go wyboru. Przeważająca ilość dziennika
rzy trafia do redakcji pism rozrywkowych 
mając za sobą nie ukończone studia wyż
sze i rozpoczętą inną pracę zawodową 
(zazwyczaj urzędniczą lub kupiecką). Jak
kolwiek część zatrudnionych deklaruje 
chęć zmiany miejsca pracy, to na prze
szkodzie temu stoją względnie wysokie za
robki, jakie otrzymują w tego typu pi
smach, opierających się głównie na pu
blikowaniu aktów i „kryminałów". Więk
sza mobilność następuje wewnątrz środo
wiska zawodowego, w wyniku czego prze
ciętna długość utrzymywania się w jed
nej redakcji wynosi od jednego roku do 
trzech lat. 

Wielu zapytywanych dziennikarzy ry
suje bezbarwny i nieokreślony obraz czy
telnika swego pisma. Wielu w ogóle nie 
interesuje się reakcjami czytelników na 
dostarczane im treści, kierując się w pro
cesie redagowania własnymi przekonania
mi i gustami. To oddalenie od czytelni
ków powoduje, iż pracujący w pismach 
rozrywkowych dziennikarze mają skłon
ność do niedoceniania i dyskwalifikowa
nia swoich odbiorców. Pojęcie o „głupim" 
czytelniku, który chce być zabawiany nie 
pytając o poziom prezentowanej mu roz
rywki, służy często jako alibi usprawie
dliwiające to, co się dlań produkuje. 

W tej postawie życiowej mieści się tak
że i to, że niewiele ceni się również sam 
produkt. Umiłowanie zawodu z jednocze
snym lekceważeniem wyników własnej 
działalności powoduje powstawanie wewnę
trznych napięć, które rekonrmensuje się 
wyłącznie zarobkami i niepurytańską at
mosferą, jaka panuje w redakcjach pism 
służących rozrywce. Produkowanie tych 
pism — negatywnie osądzanych przez wła
snych twórców oraz ludzi, z którymi sic 
stykają — nie gwarantuje tym dziennika
rzom żadnego autorytetu społecznego. 

ъд 

m Heinz S с h m ä u : ANZEIGEN IM OFF
SETDRUCK. Neue Werbung 1974 nr 6. S. 
42—44. 

Pisząc o drukowaniu ogłoszeń praso
wych techniką rotacji offsetowej, autor 



opiera się na doświadczeniach NRD-ow-
skich. Stwierdza, iż wzrastające znaczenie 
informacji obrazowych odnosi się także 
do ogłoszeń. Zastosowanie offsetu w re
klamie prasowej ma walor już choćby ze 
względu na jednolite odbicie czcionki 
w tej technice. Równocześnie trzeba zwró
cić uwagę na konieczność szczególnie sta
rannego przygotowania projektu ogłosze
nia od strony graficzno-technicznej. 

Niezwykle wszechstronne są możliwo
ści offsetu, gdy chodzi o zastosowanie róż
norodnych ilustracji kreskowych. Formy 
graficzne i fotograficzne można tu repro
dukować w najdrobniejszych detalach. 
Ilustracjo rastrowe można także druko
wać w jednym kolorze lub wielobarwnie. 
W dziennikach jest to wprawdzie jeszcze 
rzadkością i preferuje się tam rysunek, 
ale i tak wyniki uzyskiwane przy druku 
ogłoszeń w offsecie należy uznać za bar
dzo dobre. 

czb 

9> A. S c h ö d e l : DIE FRANZÖSISCHE 
DRUCKINDUSTRIE IN INTERNATIONA
LER VERFLECHTUNG. Der Polygraph 
1974 nr 10. S. 688, 690—691, tabele. 

Z okazji wystawy TP G 74 w Paryżu 
omówiono w artykule francuski przemysł 
drukarski i jego międzynarodowe powią
zania. Z licznych tabeli wynika m. in., że: 
ponad 8 tys. zakładów drukarskich zatrud
nia przeszło 113 tys. osób oraz dodatkowo 
w drukarniach czysto prasowych — ok. 
22,5 tys. pracowników. Druk wypukły sta
nowi 42,5°/o, druk płaski 40,5%, wklęsło
druk 11% i inne ok. 6%. Wśród 4000 dru
karni, branych statystycznie jako przemy
słowe, 1700 to zakłady z drukiem wypu
kłym, 1100 z płaskim, 67 z wklęsłodrukiem. 
We Francji jest 390 wydawnictw. Wydają 
one rocznie ok. 22 tys. książek plus książ
ki ..kieszonkowe". Ukazuje się 15 tys. ty
tułów czasopism, z tego 1206 tygodników, 
6300 dwutygodników i miesięczników oraz 
7600 tytułów wydawanych nieregularnie. 

as 

• H. F i e r z, K. S c h l ä p f e r : ELEK
TROSTATISCHE REPRODUKTIONSVER
FAHREN. Der Polygraph 1974 nr 10. 
S. 694—696, 699—700, 702, ilUStr. 6. 

Elektrostatyczną metoda reprodukcji 
pisma i obrazu stosuje się od dłuższego 
czasu. Technikę tę wynalazł i opatento
wał w 1938 r. fizyk Carlson. Metoda ta 
znana jako kserografia jest szybka, lecz 
ma także wady (niewystarczające odda
nie półtonów oraz ograniczenie krycia po
wierzchni). W ostatnim okresie mówi się 
jednak coraz częściej, że metoda elektro
statyczna spowoduje w przemyśle poligra
ficznym zasadnicze zmiany. Autorzy pu
blikacji opisują fizyczne podstawy tej me
tody, jej podział, stan obecny oraz mo
żliwości i zakresy zastosowania kserogra
fii. 

os 

© Otto M. L i l i e n : DIE ENTWICK
LUNG DER FARBSYSTEMATDX UND 
DES FARBENDRUCKES. Der Polygraph 
1974 ПГ 6. S. 332-334 , 336—340, ilustr. 11. 
Nr 14, S. 979—980, 982—986, ilustr. 6. tab. 

Opis historyczny powstawania nauk 
i teorii barw ze szczególnym uwzględnie
niem takich systemów i metod jak: New

tona, Ostwalda, Hicketiera, DIN, CIE, 
GATF, które przedstawiono i wyjaśniono 
przy pomocy licznych ilustracji i tabel. 
Dużo miejsca poświęcono zagadnieniom 
związanym z właściwą reprodukcją i dru
kiem oraz farbami i pomiarami w tym za
kresie, a więc urządzeniom, różnym ska
lom barwnym i normom, a także proole-
mom standaryzacji farb drukarskich 
i samego druku. 

as 

в н . : BAHNKLEBUNG BEI NULL-GESCH
WINDIGKEIT UND VOLLEM MASCHI
NENLAUF. Der Polygraph 1974 nr 17, 
S. 1148, 1151—1152, ilustr. 12. 

Opis urządzenia firmy Butler Automatic 
Inc., które pozwala na połączenie nowej i 
kończącej się roli papieru bez zmniejsza
nia szybkości maszyny. Uzyskuje się to 
dzięki systemowi tzw. wałków tańczących, 
które na czas klejenia tworzą zapas taśmy 
papieru długości 30—40 m. Autor przed
stawia firmę i jej nowości, m. in. nowe 
typy sterowanych elektronicznie urządzeń 
do zmiany roi papieru, system kontroli 
przed zrywaniem taśmy papieru — pracu
jący bezstykowo przy pomocy źródła świa
tła podczerwonego, a także sterowanie na
pięciem taśmy papieru. 

os 

® FOTOPOLYMERE DRUCKPLATTEN 
FÜR DEN ZEITUNGSHOCHDRUCK. Der 
Polygraph 1974 nr 18. S. 1228, 1230, 1235— 
1223, ilustr. 7. 

W druku gazet, obok trendu przechodze
nia na technikę druku płaskiego, daje się 
zauważyć w ostatnim okresie dążenie do 
zastąpienia W druku wypukłym form .ste
reotypowych fotopolimerowymi. Firma W. 
R. Grace Co. z instytutem ANPA i organi
zacją amerykańskich przedsiębiorstw gaze
towych opracowała formę polimerową poci 
nazwą „Letterflex". W ten sposób dru
kuje się obecnie w USA ok. 100 gazet, a w 
Europie od r. 1972 — 25 gazet. W artyku
le omówiono techniczne dane i doświad
czenia dotycząca metody „Letterflex", któ
ra składa się w zasadzie z maszyny i ma
teriału płytowego. Mówi się jednak o sy
stemach „Letterflex", gdyż są różne foto-
polimery, materiały podłożowe i maszyny 
różniące się stopniem automatyzacji i wy
dajnością na godzinę. 

аз 

Ф A. E b n e r : EIN FACHPRESSE-VER
L A G BAUTE NEU: OFFENE RAUMPLA
NUNG ERMÖGLICHT FREIEN KOMMU-
NIKATIONSFLUSS. Deutscher Drucker 
1974 nr 12. S. 2—3, 6, 8, ilustr. 11. 

Informacja o nowym budynku jednego 
z największych niemieckich wydawnictw 
prasy fachowej : Konradin Verlag w Lein
felden к. Stuttgartu. Na uwagę zasługuje 
fakt, że budynek ma formę sześcioboku, 
w którym ograniczono ścianki wewnętrzne 
do niezbędnie koniecznych. Pozwala to na 
daleko posuniętą elastyczność wykorzysta
nia pomieszczeń, swobodną łączność oraz 
możliwość rozbudowy. Autor przedstawia 
przy pomocy ilustracji i schematów eta
py budowy (budynek oddano w 1972 r.) 
i dalszej rozbudowy oraz układy organiza
cyjno poszczególnych pięter. 

os 



• R. Z ö l l e r : DIE LÖSUNG EINES 
AUTOMATISIERTEN ZEITUNGSVERSAN
DRAUMES. Deutscher Drucker 1974 nr 12, 
s. 13, 16—19, ilustr. 1; nr 13, s. 20—22, 24— 
28, ilUStr. 7. 

Odczyt nt. „Rozwiązanie zautomatyzo
wanego pomieszczenia wysyłkowego" wy
głoszony przez przedstawiciela Printproject 
na sympozjum IFRA przedstawia problemy 

związane z planowaniem pomieszczeń eks
pedycji gazet. Omawia dane wyjściowe, 
koncepcjq planowania i jej kryteria (zbyt, 
organizację, strukturę, ekonomikę) oraz 
decyzje projektowe. Na przykładzie przed
siębiorstwa gazetowego Rheinische Post 
z Dusseldorfu poznajemy zadania nowej 
drukarni gazetowej oraz alternatywne pro
jekty techniczne systemów ekspedycji. 

as 



Kronika Ośrodka Badań Prasoznawczych 
Rok 1974 

RADA NAUKOWA 

9 grudnia odbyło się w Krakowie 
posiedzenie Rady Naukowej Ośrodka 
Badań Prasoznawczych, którym kie
rował przewodniczący Rady — rektor 
Uniwersytetu Jagiellońskiego prof, dr 
Mieczysław K a r a ś . Uwagi do spra
wozdania z działalności OBP w roku 
1973 i wprowadzenie do dyskusji nad 
sprawozdaniem z działalności OBP w 
1974 roku zreferował dyrektor OBP 
doc. dr hab. Walery P i s a r e k , a 
plan działalności Ośrodka na rok 
1975 — sekretarz naukowy OBP dr 
Tomasz G o b a n - K l a s . (Sprawo
zdanie z posiedzenia Rady zob. Ze
szyty Prasoznawcze 1975 nr 1). 

* 
Wiosną powołano przy OBP Środ

kowoeuropejski Ośrodek Dokumenta
cji Badań nad Środkami Komuniko
wania Masowego (CECOM; Central 
European Mass Communication Re
search Documentation Centre) jako 
element tworzonej przez UNESCO 
światowej sieci regionalnych ośrod
ków dokumentacji. Głównym jego za
daniem jest systematyczne opracowy
wanie abstraktów z publikacji opar
tych na badaniach nad środkami ko
munikowania masowego w krajach 
objętych jego działalnością (Bułgaria, 
Czechosłowacja, Jugosławia, NRD, 
Polska, Rumunia, Węgry). Pierwszy 
zeszyt abstraktów przekazano do 
druku. 

PRACE BADAWCZE 

Zbigniew B a j k a : Czytelnictwo 
prasy w Polsce w roku 1974. Ogólno
polskie badania nad czytelnictwem 
prasy zrealizowane na terenie całego 

kraju. Określenie zasięgu odbioru 
prasy, radia, telewizji; zasięgu publi
czności prasowej poszczególnych ty
tułów; charakterystyka struktury spo
łeczno-demograficznej publiczności 
prasowej pism wysoko- i średniona-
kładowych, trybu korzystania z po
szczególnych tytułów, ocen odnoszą
cych się do prasy (lub poszczególnych 
tytułów), zainteresowań odbiorców 
prasy w zakresie tematyki, typu ma
teriałów; charakterystyka zmian za
chodzących na rynku czytelniczym. 

Zbigniew B a j k a : Rola i wzajem
na korelacja dzienników wojewódz
kich. Zaspokajanie potrzeb czytelni
czych przez różnego typu dzienniki 
na przykładzie badań w woj. krakow
skim i wrocławskim. Udział różnych 
źródeł w zaspokajaniu tych potrzeb; 
podział zadań w tym zakresie. 

Zbigniew B a j k a , Andrzej R u s i 
nek: Czytelnictwo prasy i zaintere
sowania młodzieży na przykładzie ba
dań w regionie łódzkim. Opracowanie 
oparte na wynikach badań zrealizo
wanych w regionie łódzkim w ra
mach ogólnopolskich badań prowa
dzonych przez Ośrodek. 

Tadeusz B o r k o w s k i : Reakcje 
środowiskowe na artykuły przedsta
wiające ludzi dobrej roboty. Skutecz
ność i kierunek wychowawczego od
działywania tych artykułów, reakcja 
środowiskowa wywołana artykułem 
(opinie sąsiadów, kolegów), ustalenie 
wpływu artykułu przedstawiającego 
daną jednostkę jako człowieka „do
brej roboty" na jej otoczenie spo
łeczne. 

Sylwester D z i k i (red.): Polska bi
bliografia adnotowana wiedzy o środ
kach komunikowania masowego za 



rok 1973. Kolejny tom wydawnictwa 
OBP. 

Bolesław G a r l i c k i : Uwagi o sza
cie graficznej Gazety Olsztyńskiej. 
Ekspertyza. 

Bolesław G a r l i c k i , Władysław 
M a s ł o w s k i : Organizacja pracy re
dakcji wybranych branżowych pism 
naukowo-technicznych. Stan i możli
wości zwiększenia efektywności pra
cy redakcji czasopism naukowo-tech
nicznych NOT na tle ich założeń pro
gramowych, obsady personalnej i za
wartości. 

Bolesław G a r l i c k i : Wzajemne 
uzupełnianie się informacji lokalnych, 
prasowych, radiowych i telewizyj
nych. Proces różnicowania się treści 
i form przekazu w zależności od za
stosowanego środka na przykładzie 
wyników badań wiadomości lokal
nych podawanych przez Gazetę Kra
kowską i lokalne kroniki krakowskie
go radia i krakowskiej telewizji. 

Aleksander J ę d r z e j c z a k : Pro
paganda ekonomiczna w prasie pol
skiej. Sposoby propagowania proble
matyki gospodarczej i wychowania 
ekonomicznego na podstawie wyni
ków przeprowadzonych wcześniej 
przez OBP badań. 

Barbara K o l ó w с a: Propozycje 
redagowania wydań sobotnio-niedziel
nych gazet partyjnych. Badania obej
mujące analizę zawartości 18 dzienni
ków partyjnych, analizę zaintereso
wań czytelniczych, danych nakłado
wych; przegląd specjalnych wydań 
dzienników niektórych partii komuni
stycznych. 

Anna M a l i s z e w s k a : Modele 
wychowania w Przyjaciółce — szkoła 
i rodzina j" v o instytucje wychowaw
cze. Eksp<~: za oparta na aktualnie 
prowadzoi.^ K.u badaniach. 

Ewa M a r c i n e k , Zbigniew N ę c-
k i : Preferencje i upodobania czytel
ników w zakresie ilustracyjności, for
matu pism, sposobu łamania oraz ko
loru. Określenie szczegółowych życzeń 
i upodobań czytelniczych, przy uży 
ciu sondażu socjologicznego i ekspe
rymentów. 

Czesław M o r a w e t z , Józef N i e-
p o k ó j : Analiza treści i wartości 
dziennikarskiej materiałów agencyj
nych „Interpress" i PAP. Badania 
obejmujące 18 biuletynów najczęściej 
abcnowanych przez redakcje pism co

dziennych; określenie stopnia przy
datności poszczególnych biuletynów, 
poczytności u odbiorców bezpośred
nich; opinie redakcji o poziomie biu
letynów. 

Stanisław N o w i c k i : Problemy 
prognozowania rozwoju prasy. Ogól-
nometodologiczne zasady budowy 
prognoz w odniesieniu do prasy. Ana
liza czynników warunkujących roz
wój prasy. 

Stanisław N o w i c k i : Program 
obliczeń w języku Fortran. Program 
dla elektronicznej maszyny cyfrowej 
na użytek analiz prasoznawczych. 
Przygotowanie narzędzi dla woje
wódzkich komórek prasoznawczych i 
sieci ankieterów społecznych. 

Władysław M a s ł o w s k i : Propa-
gandowo-wychowawcza rola magazy
nów ilustrowanych. Analiza zawarto
ści 5 czasopism; korelacja wyników 
tej analizy z wynikami badań odbio
ru i zainteresowań oraz danymi o 
rozprowadzaniu. Propozycje modelo
we i typologiczne. 

Maria P a l u c h : Publikacje o 
książce społeczno-politycznej w pra
sie (1974). Powtórzenie badań (posze
rzonych o 3 tytuły) o tym samym te
macie przeprowadzonych w OBP w 
1973 r. Głównym celem było stwier
dzenie, czy recenzowanie i informo
wanie o książkach społeczno-politycz
nych KiW i „Interpressu" w I półro
czu 1974 r. uległo zmianie w porów
naniu z analogicznym okresem roku 
1973. 

Walery P i s a r e k : Język służy pro
pagandzie. Leksykalno-frazeologiczne 
środki propagandy we współczesnej 
publicystyce polityczno-społecznej. 

Adam R o p a : Humor i satyra na 
łamach prasy. Analiza 13 pism (5 ty
godników i 8 dzienników). Przedmiot 
humoru i satyry w prasie polskiej; 
próba określenia, w jakim stopniu 
prasa polska stara się zaspokoić za
potrzebowanie na rozrywkę i zabawę. 

Adam R o p a : Tematyka felieto-
tów w prasie polskiej. Analiza obsza
rów tematycznych atakowanych przez 
felietony, stosunek autorów do poru
szanych zagadnień, sposób i forma 
przedstawiania problematyki — na 
materiale wybranych tygodników spo
łeczno-kulturalnych (Kultura, Litera
tura, Polityka, Zycie Literackie). 



Andrzej R u s i n e k : Funkcja ideo
logiczna i wychowawcza prasy mło
dzieżowej w zakresie kształtowania 
postaw, opinii i wzorców osobowych 
czytelników. Przeprowadzone po raz 
trzeci w ciągu 6 lat badania według 
tego samego programu pozwoliły 
ujawnić tendencje zmian zarówno w 
roli prasy młodzieżowej, jak i w po
stawach czytelników. 

Andrzej S k o w r o ń s k i : Wejście 
na rynek Magazynu Rodzinnego. Za
łożenia redakcyjne, charakterystyka 
zawartości, trudność języka, szata 
graficzna; nakłady, nadziały, zwroty. 
Deklaracje i opinie czytelników o pi
śmie. 

Teresa S к ó r s к a, Andrzej P a w-
l i n a , Romuald S u r o w i e c : Zmia
ny na rynku prasowym spowodowa
ne zmianami cen. 

Jerzy S o b c z a k : Publicystyka 
ideologiczna Trybuny Ludu w ocenie 
aktywu partyjnego. Rola Trybuny Lu
du w upowszechnianiu wartości, ocen, 
poglądów o charakterze ideologiczno-
-światopoglądowym. Analiza zawarto
ści i sondaż socjologiczny. 

Jerzy S o b c z a k , Teresa T u r-
l i k - M a r e c k a : Prasa zakładowa 
jako środek integrowania załogi. Ana
liza roli i miejsca gazet zakładowych 
w systemie informacji i kształtowania 
najbardziej pożądanych postaw w 
przedsiębiorstwie przemysłowym. 

Teresa T u r l i k - M a r e c k a : Czy
telnictwo Przyjaciółki. Ekspertyza 
oparta na wynikach badań nad czy
telnictwem prasy w Polsce. 

Alicja Z a g r o d n i k ó w a: Anali
za języka rubryk sportowych w 
dziennikach krakowskich oraz języka 
Tempa. Opracowanie o charakterze 
poprawnościowym, omówienie błędów 
i usterek językowych, podanie wska
zówek. 

Zespoły Badania Opinii Społecznej 
funkcjonujące przy 17 wydawnic
twach prasowych wykonały na prze
łomie marca i kwietnia badania ogól
nopolskie nt. czytelnictwa prasy 
(próba ogólnopolska; autor: Z. B a j 
ka). Zespół krakowski i wrocławski 
uczestniczyły w badaniach nad posta
wami i zainteresowaniami młodzieży 
(w maju, autor: A. R u s i n e k ) . 

Dla potrzeb własnych wydawnictw, 
redakcji lub dysponentów politycz
nych Zespoły przeprowadziły (oprócz 

wielu ekspertyz i analiz) m. in. na
stępujące badania i sondaże: 

w woj. białostockim: 
Czytelnictwo Gazety Białostockiej 

na wsi. 

w woj. bydgoskim: 
Q j i'.cmictwo i zasięg oddziaływa

nia dzienników lokalnych; Czytelnic
two niedzielno-poniedziałkowego wy
dania Dziennika Wieczornego; Czytel
nictwo czasopism pomorskich (Kuja
wy, Fakty 74) na tle modelu potrzeb 
czytelniczych. 

w woj kieleckim: 
Czytelnictwo Przemian. 

w woj. łódzkim: 
Sondaż: Opinie robotników na te

mat form nagród i wyróżnień stoso
wanych w zakładach pracy (w wy
branych przedsiębiorstwach); Czytel
nictwo Dziennika Łódzkiego; Poczyt-
ność Trybuny Ludu na terenie Łodzi 
i województwa. 

w woj. olsztyńskim: 
Czytelnictwo Warmii i Mazur. 

w woj. opolskim: 
Czytelnictwo Trybuny Opolskiej; 

Czytelnictwo miesięcznika Opole; Po-
czytność wydań terenowych Trybuny 
Opolskiej. 

w woj. poznańskim: 
Czytelnictwo lokalnej gazety par

tyjnej wśród mieszkańców wsi woj. 
poznańskiego. 

w woj. rzeszowskim: 
Badania sondażowe nt. poczytności 

Życia Przemyskiego i Podkarpacia. 

w woj. szczecińskim: 
Społeczny odbiór treści politycz

nych w Głosie Szczecińskim; Czytel
nictwo Jantar a; Kolportaż prasy 
szczecińskiej. 

w woj. zielonogórskim: 
Zapotrzebowanie na gazetę popo

łudniową dla 5 największych miast 
województwa oraz na tygodnik dla 
Gorzowa i okolic. 



WYDAWNICTWA 

W roku 1974 wydano: 
1. B. G a r l i c k i : Metodyka dzien

nikarska. Biblioteka Dziennikarza, t. 
V. 

2. J. M i k u ł o w s k i P o m o r 
s k i : Wybrane problemy skuteczno
ści oddziaływania prasy i innych 
środków masowego komunikowania w 
Polsce. Seria Materiały, zesz. 24. 

3. H. S i w e k : Sondaże terenowe 
w ekspertyzach prasoznawczych. Se
ria Materiały, zesz. 25. 

4. A. Z a g r o d n i к o w a: Podpis 
do ilustracji prasowej. Seria Materia
ły, zesz. 26. 

5. S. D z i k i (red.): Polska biblio
grafia adnotowana wiedzy o środkach 
masowego komunikowania za rok 
1972. Kolejny tom wydawnictwa ciąg
łego OBP. 

6. Informateur sur les centres de 
recherches en matière de la science 
sur les moyens de communication de 
masse des pays socialistes européens. 
Elaboré par Teresa L i s i c k a ; 2 e 

édition par Danuta W ą g i e 1. 

7. Informator o środkach komuni
kowania masowego na świecie. Oprać: 
Teresa S a s i ń s k a - K l a s . 

8. Ekspress Prasoznawczy. Wydanie 
specjalne; sondaż opinii społecznej. 

KONFERENCJE — ODCZYTY — SE
MINARIA 

11—12 1 — w Krakowie doc. dr 
hab. Walery P i s a r e k i mgr Sylwe
ster D z i k i uczestniczyli w posiedze
niu Zespołu Doradczego ZG RSW 
„Prasa — Książka — Ruch", w cza
sie którego przedyskutowano m. in. 
przedstawioną przez Walerego Pisar
ka propozycję kształcenia dokumenta
listów oraz aktualny stan prac nad 
hasłownikiem dla potrzeb wojewódz
kich ośrodków dokumentacji (współ
praca: Sylwester D z i k i ) . 

181 — w Krakowie doc. dr hab. 
Walery P i s a r e k wygłosi ł odczyt dla 
uczestników seminarium dziennikar
skiego studentów A G H , pt. Gatunki 
dziennikarskie w prasie, radiu i te
lewizji. 

281 — na Uniwersytecie w Tam
pere (Finlandia) doc. dr hab. Walery 

P i s a r e k wygłosił odczyt nt. Bada
nia nad komunikowaniem masowym 
w krajach socjalistycznych. 

311 — na Uniwersytecie w Helsin
kach doc. dr hab. Walery P i s a r e k 
powtórzył odczyt j. w. 

6—7II — w Rabce na naradzie 
„Działalnść komórek badań tereno
wych i analiz prasowych" zorganizo
wanej przez Ośrodek Badań Praso
znawczych wygłosil i referaty: doc. dr 
hab. Walery P i s a r e k : Współpraca 
OBP z lokalnymi komórkami badań 
terenowych i analiz prasowych, mgr 
Henryk S i w e k : Sondaże prasoznaw
cze na użytek redakcji i wydawnictw; 
mgr Zbigniew B a j к a: Pięć lat dzia
łalności sieci — podsumowanie i pla
ny na przyszłość; mgr Andrzej N o-
w i c k i , mgr Andrzej S k o w r o ń 
s k i , mgr Zbigniew B a j k a : Ogólno
polskie badania nad czytelnictwem 
prasy (referat zbiorowy). 

12II — w Krakowie dla zespołu 
redakcyjnego gazety Tempo doc. dr 
hab. Walery P i s a r e k wygłosił od
czyt pt. Co dają badania prasoznaw
cze? 

13—14 u — w Rytrze na semina
rium dziennikarzy studenckich WSP 
dr Bolesław G a r l i c k i prowadził 
wykłady i ćwiczenia na temat meto
dyki pracy reporterskiej. 

14II — w Piwnicznej na szkoleniu 
dla sekretarzy POP ze środowiska 
propagandowo-wydawniczego, zorga
nizowanym przez Komitet Dzielnico
wy PZPR Kraków—Śródmieście, mgr 
Władysław M a s ł o w s k i wygłosi ł 
wykład nt. Funkcja krytyki praso
wej. 

18II — w Warszawie mgr Jerzy 
S o b c z a k uczestniczył w szkoleniu 
zorganizowanym przez Ośrodek Dzien
nikarstwa SDP, wygłaszając odczyt 
pt. Kształtowanie przez prasę wzorów 
socjalistycznej gospodarności. 

23II — w Rzeszowie doc. dr hab. 
Walery P i s a r e k prowadził w y k ł a 
dy na temat: Rola środków maso
wych w socjalistycznym społeczeń
stwie — dla dziennikarzy prasy, ra
dia i telewizji woj. rzeszowskiego. 

4_5 m _ w Sobótce pod Wrocła
wiem, dla słuchaczy studium dzien-
nikarsko-wydawniczego doc. dr hab. 
Walery P i s a r e k prowadził wykła
dy nt. Prasa, radio i tv na świecie 
oraz Jak pisać skutecznie? 



9 III — w Rzeszowie na semina
rium dziennikarskim zorganizowanym 
przez ZMS i redakcję Prometeja dr 
Tomasz G o b a n - K l a s miał wykład 
nt. Komunikowanie masowe w nowo
czesnym społeczeństwie. 

11 III — dla redakcji, koresponden
tów społecznych Głosu Nowej Huty 
doc. dr hab. Walery W i s a r e к wy
głosił odczyt pt. Jak pisać poprawnie, 
zrozumiale, przekonywająco. 

12 III — w Krakowie na posiedze
niu Towarzystwa Miłośników Języka 
Polskiego mgr Alicja Z a g r o d n i 
ku w a wygłosiła odczyt: O języku 
podpisów do zdjęć w prasie. 

28 III — w Oświęcimiu na spotka
niu redaktorów prasy zakładowej 
mgr Jerzy S o b c z a k wystąpił z re
feratem pt. Funkcje prasy zakładowej 
na przykładzie oświęcimskiego Che
mika. 

1IV — w Nowej Hucie dr Tomasz 
G o b a n - K l a s na spotkaniu z ko
respondentami robotniczymi Głosu 
Nowej Huty wygłosił referat pt. For
my oddziaływania prasowego. 

4IV — w Warszawie w semina
rium nt. adiustacji stylistycznej i 
technicznej tekstów dziennikarskich, 
zorganizowanym przez Ośrodek Dzien
nikarstwa SDP, uczestniczył dr Bo
les ław G a r l i c k i , wygłaszając wy
kład pt. Zasady budowy nagłówków 
wypowiedzi prasowych. 

13 IV — w Krakowie na spotkaniu 
z zespołem redakcyjnym Studenta dr 
Tomasz G o b a n - K l a s uczestniczył 
w dyskusji nt. zmian modelowych 
pisma. 

24IV — w Białobrzegach p. Ze
grzem, na sympozjum naukowym nt. 
Ideowo-pedagogiczna koncepcja gaze
ty dla nastolatków na przykładzie 
doświadczeń Świata Młodych, zorga
nizowanym przez Radę Główną Fede
racji Socjalistycznych Związków Mło
dzieży Polskiej, Młodzieżową Agencję 
Wydawniczą, redakcję Świata Mło
dych, mgr Andrzej R u s i n e k przed
stawił komunikat: Prasa młodzieżowa 
a postawy młodzieży. 

26—27 IV — w Kazimierzu z udzia
łem przedstawicieli instytutów pra
soznawczych Bułgarii, CSRS, NRD. 
Węgier, Związku Radzieckiego i Pol
ski oraz przedstawicieli MOD i UNE
SCO odbyła się zorganizowana przez 
Ośrodek Badań Prasoznawczych III 

międzynarodowa konferencja nt. do
kumentacji badań nad środkami ko
munikowania masowego. Założenia 
regionalnego Środkowoeuropejskiego 
Ośrodka Dokumentacji Badań nad 
Środkami Komunikowania Masowego 
wobec działalności UNESCO, AIERI, 
MOD i Komisji Koordynacyjnej omó
wił dyrektor Ośrodka doc. dr hab. 
Walery P i s a r e k . Postulaty doty
czące zakresu, metod pracy i klasyfi
kacji dokumentów w bibliografii ko
munikowania masowego, przedstawił 
mgr Sylwester D z i k i . 

6 V — w Kielcach na spotkaniu 
kolporterów z PUPiK „Ruch" dr To
masz G o b a n - K l a s wygłosił wy
kład nt. Rola prasy w rozwoju spo
łeczno-gospodarczym. 

10 V — w Gliwicach w Międzyna
rodowym Klubie Prasy i Książki dr 
Tomasz G o b a n - K l a s wygłosił od
czyt nt. Prasoznawstwo polskie — 
tradycje, dorobek, perspektywy. 

4 VI — w Warszawie na semina
rium dla pracowników sekretariatów 
redakcji, zorganizowanym przez Ośro
dek Dziennikarstwa SDP, dr Bole
sław G a r l i c k i wygłosi ł odczyt pt. 
Sekretariat — centralny ośrodek dy
spozycyjny redakcji. 

8 VI — w Modlnicy pod Krako
wem na spotkaniu pracowników i 
współpracowników Przekroju mgr 
Władysław M a s ł o w s k i przedsta
wił dane o nakładzie, zasięgu czytel
niczym i zawartości pisma na tle 
innych polskich magazynów ilustro
wanych. 

15 VI — w Łodzi, w sesji ogólno
polskiej pt. „Problemy czytelnictwa 
prasy wśród młodzieży", zorganizo
wanej przez redakcję Głosu Robot
niczego, SDP i FSZMP — uczestni
czyli mgr Zbigniew B a j k a i mgr 
Andrzej R u s i n e k , przedstawiając 
wyniki badań nt. Czytelnictwo prasy 
a poglądy i zainteresowania młodzie
ży na przykładzie woj. łódzkiego. 

27 VI — w Krakowie mgr Alicja 
Z a g r o d n i k o w a wygłosiła w Klu
bie Dziennikarzy odczyt o języku tek
stów sportowych w dziennikach kra
kowskich oraz o języku Tempa. 

28 VI — w Krakowie na posiedze
niu Komisji Prasoznawcze] PAN doc. 
dr hab. Wralery P i s a r e k wygłosił 
odczyt pt. Trzy drogi współczesnego 
prasoznawstwa zachodnioniemieckie-
go. 



3 IX — w Warszawie na konferen
cji redaktorów gazet zakładowych, 
zorganizowanej przez Ośrodek Kur
sów Partyjnych, doc. dr hab. Walery 
P i s a r e k wygłosi ł odczyt (oparty 
głównie na badaniach prowadzonych 
w OBP przez Teresę T u r l i k - M a -
r e с ką i Jerzego S o b c z a k a ) pt. 
Rola prasy zakładowej. 

2 X — w Warszawie w Ośrodku 
Dziennikarstwa SDP doc. dr hab. Wa
lery P i s a r e k wygłosi ł odczyt pt. 
Podstawy, zakres i cel kultury języ
ka w komunikowaniu masowym. 

4 X — w Bocheńcu w konferencji 
zorganizowanej przez WRZZ uczest
niczył doc. dr hab. Walery P i s a r e k , 
wygłaszając referat pt. Podstawowe 
zasady warsztatu pisarskiego dzien
nikarza. 

б X — w Siemieniu p. Żywcem na 
kursie dla wykładowców szkolenia 
partyjnego dr Tomasz G o b a n -
- К 1 a s prowadził wykład nt. Środki 
masowego komunikowania w aktual
nej strategii politycznej partii. 

11 X — w Warszawie na sesji nau
kowo-technicznej nt. Wczoraj, dziś i 
jutro poligrafii w Polsce, dr Bolesław 
G a r l i c k i wystąpił z referatem pt. 
Warsztat dziennikarski w aspekcie no
woczesnych technik redagowania. 

26 X — w Krakowie na Podyplo
mowym Studium Dziennikarskim U J 
wykład inauguracyjny nt. Środki ko
munikowania masowego w dobie re
wolucji naukowo-technicznej wygłosi ł 
doc. dr hab. Walery P i s a r e k . 

20 XI — w Andrychowie mgr Hen
ryk S i w e k przedstawił wyniki ana
lizy pisma zakładowego Pod fabrycz
nym dachem. 

29 XI — w Katowicach w ramach 
szkolenia zorganizowanego dla kato
wickiego środowiska dziennikarskiego 
przez Ośrodek Dziennikarstwa SDP 
dr Bolesław G a r l i c k i wygłosi ł wy
kład pt. Komponowanie tytułów pra
sowych. 

30 XI — w Opolu na szkoleniu dla 
dziennikarzy, zorganizowanym przez 
Ośrodek Dziennikarstwa SDP, dr Bo
lesław G a r l i c k i wygłosi ł wykład 
pt. Komponowanie tytułów praso
wych. 

16 XII — w Krakowie na posiedze
niu Polskiego Towarzystwa Socjolo-
ricznego dr Tomasz G o b a n - K l a s 

wystąpił z referatem pt. Wiedza o ko
munikowaniu masowym — narodziny 
i rozwój. 

19 XII — w Krakowie na posiedze
niu Komisji Prasoznawczej PAN dr 
Bolesław G a r l i c k i wygłosi ł od
czyt pt. Dziennikarze i redakcje w 
obliczu nowoczesnych metod pracy. 

20 XII — w Krakowie na kursie 
dla pracowników radiowęzłów zakła
dowych dr Tomasz G o b a n - K l a s 
wygłosi ł wykład nt. Teoretyczne pro
blemy dziennikarstwa. 

W roku akademickim 1973/1974 i 
1974/1975 pracownicy naukowi Ośrod
ka prowadzili systematyczne zajęcia 
na Podyplomowym Studium Dzienni
karskim przy Wvdziale Filologicznym 
UJ. 

K O N T A K T Y ZAGRANICZNE 

Goście zagraniczni w OBP 
7 lutego odwiedził Ośrodek konsul 

Konsulatu Generalnego w Krakowie 
Mikołas J а с к i a w i с z i u s. Gość za
poznał się z dotychczasowym do
robkiem naukowym i wydawniczym 
OBP. Rozmowa dotyczyła m. in. dal
szego zacieśniania współpracy i wy
miany doświadczeń między Ośrod
kiem a pokrewnymi placówkami w 
Związku Radzieckim. 

8 lutego gościem Ośrodka była Eva 
P a a j a n e n z Telewizji Fińskiej w 
Helsinkach; rozmowa dotyczyła prze
de wszystkim porównawczych badań 
Ośrodka nad działalnością prasy, ra
dia i telewizji. 

18—22 marca przebywał w Ośrodku 
dr Georgi G. D i m i t r o w, pracownik 
naukowy Instytutu Współczesnych 
Teorii Społecznych Bułgarskiej Aka
demii Nauk; interesował się kierun
kami badań prowadzonych w Ośrod
ku, a szczególnie badaniami nad od
biorem prasy. 

29 kwietnia gościem Ośrodka był 
John W i l l i n g s , dyrektor Działu 
Rozwoju Środków Komunikowania 
Masowego UNESCO. Tematem roz
mowy były przede wszystkim sprawy 
związane z powołaniem i przyszłą 
działalnością CECOMu. 

29—30 kwietnia odwiedzili Ośrodek 
uczestnicy III międzynarodowej kon
ferencji w sprawie dokumentacji: Me-
glena N e i к o y a z Instytutu Nauko-



wo-badawczego Bułgarskiego Radia 
i Telewizji w Sofii, Valeria B e r e -
z i n o w a z Ośrodka Badawczego przy 
Związku Dziennikarzy Bułgarskich, 
Vaclav S 1 a V i к — przedstawiciel 
Sekretariatu Generalnego Międzyna
rodowej Organizacji Dziennikarzy w 
Pradze. Goście interesowali się prze
de wszystkim działalnością Ośrodka 
w zakresie dokumentacji i informacji 
naukowej. 

31 maja złożył wizytę w redakcji 
Zeszytów Prasoznawczych red. Wło
dzimierz N a k a r i a k o w , kierownik 
Oddziału Agencji Prasowej „Nowosti" 
w Krakowie. Gość interesował się 
aktualnymi i dawnymi publikacjami 
prasoznawczymi. 

7—8 czerwca przebywał w Ośrod
ku pracownik Północnego Ośrodka 
Dokumentacji Badań nad Środkami 
Komunikowania Masowego (Nordi-
com) w Tampere (Finlandia) Ilkka 
К a 1 i o m ä к i. Zapoznał się przede 
wszystkim z działalnością Pracowni 
Dokumentacji i Informacji Naukowej. 

10 czerwca odwiedził Ośrodek prze
wodniczący Związku Dziennikarzy 
Rumuńskich Nestor I g n a t i sekre
tarz tego Związku loan S t a n c u l e -
s с u. Tematem rozmowy była struk
tura organizacyjna Ośrodka, organiza
cja badań socjologicznych i możl iwo
ści współpracy. 

28 czerwca gościła w Ośrodku L i 
lia M a n o l o w a z Instytutu Języka 
Bułgarskiego Bułgarskiej Akademii 
Nauk. Interesowała się działalnością 
Ośrodka w zakresie kultury języka, 
metodami zwalczania błędów języko
wych itp. 

28 czerwca złożył wizytę w Ośrod
ku doc. Jonas В u 1 o t a z Oddziału 
Dziennikarstwa Uniwersytetu Wileń
skiego. Zapoznał się z działalnością, 
organizacją i wydawnictwami Ośrod
ka. 

4 lipca odwiedził Ośrodek i zapo
znał się z całokształtem jego działal
ności z-ca redaktora naczelnego Wy
dawnictwa Agencji „Nowosti" Wła
dimir D u n a j e w. 

20 sierpnia gościem Ośrodka był 
dr Klaus T h i e l i c k e z Sekcji 
Dziennikarskiej Uniwersytetu Karola 
Marksa w Lipsku. 

10 września grupa studentów z 
Wydziału Dziennikarskiego Uniwer
sytetu Moskiewskiego odwiedziła 

Ośrodek, zapoznając się z działalno
ścią badawczą i wydawnictwami 
OBP. 

25 września Ośrodek gościł dyrek
tora Instytutu Prasy w Indii Chan-
chala S а г к a r a. Gość interesował 
się przede wszystkim działalnością 
CECOMu i możliwościami nawiąza
nia za jego pośrednictwem współpra
cy z krajami socjalistycznymi. 

9—10 października przebywał w 
Ośrodku Jan P r u с h a z Instytutu 
Pedagogiki Czechosłowackiej Akade
mii Nauk w Pradze. Szczególnie in
teresował się badaniami języka w pra
sie i zrozumiałością tekstu. 

14 października odwiedził Ośrodek 
Władimir Iwanowicz G e r a s i m o w 
z Instytutu Informacji Naukowej w 
zakresie nauk społecznych Akademii 
Nauk w Moskwie. Gość zapoznał się 
z metodyką opracowywania bibliogra
fii adnotowanych w Polsce, działal
nością CECOMu w tym zakresie, a 
także omówił prace własnego Insty
tutu. 

23 października złożył wizytę w 
Ośrodku konsul amerykański w Kra
kowie Victor S. G r e y . Rozmowa do
tyczyła problemów prasy światowej 
oraz zasad organizacji i planów roz
wojowych regionalnych ośrodków do
kumentacji badań nad środkami ko
munikowania masowego tworzonymi 
przez UNESCO. 

W październiku przebywała w 
Ośrodku Lubica z u m F e l d e , pra
cownik naukowy z Instytutu Praso-
znawczego przy Uniwersytecie w Mo
nachium; interesowała się przede 
wszystkim teorią i stanem badań 
nad masowwm komunikowaniem w 
Polsce. 

13 listopada odwiedził Ośrodek Ja
roslav P e n k a v a z Instytutu Ba
dań Kultury w Pradze. Rozmowa do
tyczyła systemu organizacyjnego i 
działalności Ośrodka i Instytutu Ba
dań Kultury. 

18—25 listopada przebywała w 
Ośrodku Świetlana S w i e t a n a z 
Wydziału Dziennikarstwa Uniwersy
tetu Moskiewskiego. Zapoznała się z 
kierunkami prac badawczych prowa
dzonych przez Ośrodek, a zwłaszcza 
z badaniami nad językiem w prasie. 

22—23 listopada gościli w Ośrodku 
pracownicy Naukowo-badawczego In
stytutu Radia i Telewizji w Sofii 



Ivanka D i m i t г o y a i Kevork Z a-
k а г i a n. Interesowali się głównie 
badaniami nad skutecznością komu
nikowania i analizami zawartości. 

27 listopada złożył wizytę w Ośrod
ku prof. Michaił Ż y w i e j n o w , kon
sultant Agencji Prasowej „Nowosti" 
z Moskwy. Tematem rozmowy była 
efektywność badań komunikowania 
masowego, wymiana doświadczeń i 
możliwości współpracy. 

17 grudnia odwiedził Ośrodek 
dr Jan B a r t a k z Wydziału Dzien
nikarstwa Uniwersytetu Karola w 
Pradze, przebywający w Polsce na 
zaproszenie Instytutu Dziennikarstwa 
UW. Gość intresował się przede wszy
stkim analizami zawartości i prowa
dzonymi w Ośrodku badaniami nt. 
preferencji barwy, ilustracji i forma
tu w prasie codziennej. 

WYJAZDY ZAGRANICZNE 

W dniach 2—4 stycznia doc. dr hab. 
Walery P i s a r e k uczestniczył w 
posiedzeniu Komitetu Wykonawczego 
AIERI, zorganizowanym w Instytucie 
Prasoznawczym Uniwersytetu w Am
sterdamie. 

W dniach 19—20 stycznia w Paryżu 
dr Tomasz G o b a n - K l a s uczestni
czył w konferencji nt. Europa wobec 
Stanów Zjednoczonych. 

W dniach 27 stycznia do 1 lutego 
doc. dr hab. Walery P i s a r e k prze
bywał w Tampere (Finlandia), gdzie 
uczestniczył w obradach Mieszanego 
Zespołu Interwizji i Eurowizji do 
spraw badań dzienników telewizyj
nych. 

W dniach 18—23 marca w Pradze 
i Sofii przebywał mgr Sylwester D z i 
k i w związku z przygotowaniami do 
III międzynarodowej konferencji do
kumentalistów. Omawiano również 
bieżące sprawy dotyczące wymiany 
informacji. 

W dniach 19—21 marca w Buka
reszcie przebywał dr Bolesław G a r 
l i c k i w celu wstępnego omówienia 
zasad współpracy z CECOM-em. 

W dniach 2 maja — 1 czerwca na 
terenie RFN i Berlina Zachodniego 
przebywał doc. dr hab. Walery P i -
s a r e k. Naukowa podróż obejmowa
ła następujące ośrodki badań nad ko
munikowaniem masowym: Frankfurt, 

Kolonia, Dortmund, Bochum, Mün
ster, Brema, Hamburg, Monachium. 

W dniach 17—21 września w Lip
sku doc. dr hab. Walery P i s a r e k 
i dr Tomasz G o b a n - K l a s , jako 
przedstawiciele Ośrodka, uczestniczy
li w konferencji naukowej poświęco
nej „Roli środków komunikowania 
masowego w kształtowaniu świado
mości społecznej w zmieniającym się 
świecie" oraz w IX Zgromadzeniu 
Ogólnym AIERI. 

W dniach 18—20 października, w 
ramach wymiany między Ośrodkiem 
Badań Prasoznawczych i Instytutem 
Dziennikarstwa w Tampere, przeby
wał w Helsinkach i Tampere dr Bo
lesław G a r l i c k i . 

PERSONALNE 

Z dniem 1 stycznia mgr Stanisław 
N o w i c k i objął stanowisko starsze
go asystenta w Pracowni Badań Od
bioru Prasy. 

Z dniem 1 kwietnia decyzją preze
sa RSW „Prasa-Książka-Ruch" dr hab. 
Walery P i s a r e k powołany został 
na stanowisko docenta. 

Z dniem 1 czerwca mgr Barbara 
К o 1 o w с a powołana została na sta
nowisko starszego asystenta w Pra
cowni Badań nad Nadawcą. 

W lipcu, z okazji Święta Odrodze
nia i obchodów XXX-lecia PRL wy
różnieni zostali odznaczeniami pań
stwowymi, honorowymi i resortowy
mi pracownicy Ośrodka i redakcji 
Zeszytów Prasoznawczych: Złotym 
Krzyżem Zasługi — red. Paweł D u-
b i e l (Zeszyty Prasoznawcze); Meda
lem XXX-lecia PRL — red. Paweł 
D u b i e l , dr Bolesław G a r l i c k i , 
doc. dr hab. Walery P i s a r e k ; Złotą 
Odznaką za Pracę Społeczną dla m. 
Krakowa — red. Zofia L e w a r t o w 
s k a (Zeszyty Prasoznawcze), mgr 
Sylwester D z i k i ; Odznaką za Za
sługi dla RSW „Prasa-Książka-Ruch" 
mgr Sylwester D z i k i . 

W grudniu podczas obrad IX Kra
jowego Zjazdu SDP dyrektor Ośrod
ka doc. dr hab. Walery P i s a r e k 
otrzymał dyplom „Za zasługi dla roz
woju prasy polskiej i Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Polskich". 

Z dniem 11 listopada opuściła 
Ośrodek mgr Ewa M a r c i n e k z 
Pracowni Analiz Zawartości Prasy. 



REDAGOWANIE 

BELGIA. Programy telewizji belgijskiej 
kształtują się wg następującego schema
tu: 12°/« to informacje aktualne, 7% — an
kiety i reportaże, 8% — audycje literac
kie i teatralne, 24°/o — oświatowe i mło
dzieżowe; audycje muzyczne, gry i qui-
zy — 10%, filmy — 25%, audycje Euro-
wizji — 13%. 

51% nadawanych programów transmitu
je się w kolorze. {Interstages 1974 nr 99/100 
s. 43) zl 

FRANCJA. W oparciu o specjalną uchwa
łę parlamentu z lipca 1974, z końcem roku 
nastąpiło rozwiązanie ORT F (Office de 
Radiodiffusion — Télévision Française). 
Miejsce ORTF zajęło 7 samodzielnych to
warzystw: ,,Radio-France", ,.Télévision 
Française 1" — organizujące pracę 3 ka
nałów tv, „Antenne 2" i „France-Regions 
3" oraz 3 zajmujące się problemami tech
nicznymi, wytwarzaniem i rozpowszechnia
niem programów rtv. 

Prezydent Giscard d'Estaing oświadczył 
w wywiadzie radiowym, że nowe rozgłoś
nie państwowe nie będą reprezentowały 
opinii oficjalnych czynników. (NZZ z 81 
1975 s. 4) pd 

MEKSYK. Decyzją rządu zabrania się w 
telewizji maksykańskiej publikacji kilku
dziesięciu programów wyprodukowanych 
W Stanach Zjednoczonych — ze względu 
na ich demoralizujący wpływ. 

Prezydent Louis Echeveria w przemó
wieniu o sytuacji w kraju położył szcze
gólny nacisk na kwestię zgubnego oddzia
ływania propagandy gwałtu na młodych 
odbiorców. (Zurnalist 1974 nr 12 s. 74—75) 
zl 

W. BRYTANIA. Około 24 audycji radio
wych i programów telewizyjnych tygod
niowo wymaga obecności widzów pod
czas nagrywania. Istnieje specjalne biuro 
(BBC Ticket Unit) zajmujące się rozpro
wadzaniem biletów. Są one bezpłatne — 
jedynym obowiązkiem publiczności roz
rywkowych programów jest głośny śmiech, 
który późniejszym telewidzom czy radio
słuchaczom podpowiada reakcje. Bilety 
można uzyskać wysyłając zgłoszenie na 
adres biura, oodając przy tym swoje za
interesowania. To źródło nie zawsze jed
nak wystarcza. Wprawdzie popularniejsze 
programy (zwłaszcza telewizyjne) niają 
nadmiar zgłoszeń, lecz mniej popularne, 
do których należą prawie wszystkie pro
gramy radiowe, a także nowe telewizyj
ne serie komediowe z nieznanymi aktora
mi, sprawiają kłopot organizatorom wi
downi. Bilety rozdaje się wówczas wśród 
personelu BBC oraz rozprowadza za po

średnictwem stowarzyszeń i klubów mło
dzieżowych. (The Guardian z 2G X 1974 r. 
s. 9) ar 

WŁOCHY. Przeprowadzono reformę RAI-
TV polegającą na nadaniu autonomii każ
demu z 2 programów telewizji i radia. 
Oddano je do dyspozycji poszczególnym 
partiom koalicyjnym. Jeden z dzienni
ków telewizyjnych podlegać będzie so
cjalistom i republikanom, dziennik radio
wy — socjaldemokratom, drugi program 
TV — socjalistom. (L'Echo de la Presse 
1974 nr 927 s. 20) Zl 

ZSRR. Ponad 30 lat ukazuje się tygodnik 
Nowoje Wriemia. Na jego łamach poru
sza się nie tylko zagadnienia polityczne, 
ekonomiczne, lecz także drukuje się arty
kuły poświęcone kulturze i sztuce, nauce 
a także sprawom sportu. Publikuje się 
również teksty ważniejszych dokumentów 
politycznych KPZR i rządu, umów i po
rozumień międzynarodowych. Pismo uka
zuje się w 8 językach (rosyjskim, angiel
skim, francuskim, niemieckim, hiszpań
skim, polskim, czeskim i arabskim) i jest 
rozpowszechniane w ponad 140 krajach. 
(Rasprostranienije Pieczati 1974 nr 11 s. 
43) az 

ROZPOWSZECHNIANIE 

BELGIA. Istnieją tu w chwili obecnej 44 
dzienniki informacji ogólnej, 2 dzienniki 
sportowe, 7 ekonomiczno-finansowych, 1 
dziennik oficjalny — razem 54 tytuły, z 
których 28 ukazuje się w języku francu
skim, 15 v/ holenderskim i l w niemiec
kim. Wydawcy belgijskiej prasy codzien
nej to 21 przedsiębiorstw prasowych i 7 
stowarzyszeń. Średni nakład gazety sięga 
zaledwie 50 tys. egzemplarzy. 

Statystyki bieżące podkreślają znamien
ną liczbę porównawczą: przed 70 laty 
z Belgii ukazywało się 100 gazet codzien
nych. (Interstages 1974 nr 99/100 s. 43) zl 

BUŁGARIA. W Bułgarskiej Republice Lu
dowej wzrasta z każdym rokiem zaintere
sowanie prasą radziecką. Aktualnie czy
telnicy bułgarscy prenumerują blisko 2000 
różnych radzieckich gazet i czasopism, któ
rych łączny jednorazowy nakład wysyła
ny do Bułgarii wynosi 1 632 000 egzempla
rzy. W roku 1975 przybyło w Bułgarii 
50 000 czytelników prasy radzieckiej, tak 
że praktycznie nie ma bułgarskiej rodzi
ny, która nie prenumerowałaby chociaż 
jednego radzieckiego czasopisma. (Izwie-
Stija 1975 nr 18 s. 1) tm 

HISZPANIA. Od 1947 roku nadaje audy
cje tajna radiostacja „Euzkadi", nazywa-



na także „La Voz de la Resistencia Va-
sca" — działająca na rzecz baskijskiego 
ruchu oporu. Po pierwszym trzyletnim 
okresie wznowiła s ta łe programy w roku 
1965, od kiedy to emitowane są wieczo
rami na falach k ró tk i ch 3 razy po pół go
dziny. Zf4sadniczą t reść p r o g r a m ó w sta
nowią informacje bieżące dotyczące ru
chu Basków. Nadawane są w ich j ęzyku 
i po hiszpańsku, okazjonalnie zaś także 
w ka ta lońsk im i angielskim. (Neue Zür
cher Zeitung z 13 X I I 1974) pd 

INDIE. W ostatnich czterech latach ogól
ny nakład wszystkich gazet i czasopism 
wzrósł prawie o 20 proc. Przodują wy
dawnictwa w języku h indi ; ich n a k ł a d y 
wzrosły o 34,6 proc. Na drugim miejscu 
znajduje się prasa w języku urdu. W y 
raźnie natomiast pozostają w tyle wy
dawnictwa periodyczne ukazujące się w 
Indiach w języku angielskim. (Izwiestija 
1974 nr 217 s. 4) tm 

K O L U M B I A . Codzienna prasa s tołeczna 
Kolumbi i to: Tempo i Espectador — dwie 
gazety liberalne oraz Republika i Siglo — 
konserwatywne. Najwyższy nak ład ma 
Tempo, w zwykły dzień 200 tys. egz., w 
niedzielę 400 tys. egz. Prócz wspomnia
nych wyżej ty tułów ukazują się rów
nież małe gazety prowincjonalne. Ilość pe
r iodyków sięga pół tora tysiąca, n a k ł a d y 
są znikome, w większości nie przekracza
ją 1000 egz. (Zurnalist 1974 nr 11 s. 75) Zl 

L I B I A . Powsta ła tu wspólna generalna 
kompania do spraw prasy, rozpowszech
niania wydawnictw prasowych i reklamy. 
Nowa organizacja p a ń s t w o w a będzie zaj
mować się ca łoksz ta ł tem p rob lemów pu
bl ikac j i i ko lpor tażu gazet, czasopism i 
książek w j ęzyku arabskim, a t akże i m 
portem wydawnictw zagranicznych. (Zur
nalist 1974 nr 12 s. 72—73) zl 
L I E C H T E N S T E I N , w w ie lk im ks ięs twie 
prasa egzystuje jako jedyny środek prze
kazu — p a ń s t e w k o to nie posiada ani wła
snej radiofonii, ani telewizji. 

Początek prasie dał dwutygodnik Liech
tensteinische Landeszeitung, wydawany od 
1863 r. przez ponad 5 lat. Od 1866 ukazuje 
się Liechtensteiner Volksblatt (pierwotnie 
tygodnik, obecnie 4 razy w tygodniu) — 
organ konserwatywnej Postępowej Par t i i 
Mieszczańskiej o nakładzie 6 tys. egz. Od 
1913 r. wydawany jest konserwatywny or
gan l in i i Ojczyźnianej — Lichtensteiner 
Vaterland, 3 razy w tygodniu w nakładzie 
4300 egz. Jako niezależny tygodnik ukazu
je się od 1962 r. Der Lichtensteiner Wo
chenspiegel (2600 egz.), a uzupełnia pra
sę krajową oficjalny dwutygodnik kościel 
ny In Christo (zał. 1934) w nakładzie 3200 
egz. 

Na terenie ks ięs twa audycje radiowe 
odbiera się przede wszystkim ze Szwajca
r i i , a także z Aust r i i i R F N . Podobnie jest 
z programami tv, jednak telewizję austria
cką można odbierać tylko w północnej 
części kraju. (IPI-Rundschau 1974 nr l i 
s. 4 i n.) pd 

R F N . Dane wydawnictwa Stamma z Es
sen wykazują , że pod koniec 1974 r. 2918 
wydawnictw publikowało pisma periodycz
ne (do roczników włącznie) . Bl i sko 30'/« 
tych wydawnictw koncen t rowa ło się w в 
wielkich miastach. (ZV+ZV 1974 nr 50 s. 
1685) pd 

R F N . związek Krajowy Wydawców Gazet 
(BDZV) wykaza ł z końcem 1973 r. 1211 
mutacji gazet. Rok wcześniej było ich je

szcze 1223. Jednocześn ie zanotowano wzrost 
globalnego nak ł adu o przeszło pół mi l iona; 
osiągnął on 18,6G min egz. 91,5% rozprowa
dzano w sprzedaży ulicznej. (ZV+ZV 1974 
nr 39—40 s. 1205) pd 

R F N . 22 wydawane przez episkopat pisma 
katolickie s t rac i ły 17% swego globalnego 
nak ładu w zestawieniu z r. 1963 — ich druk 
spadł z 2,5 do 2,1 min egz. 

W opracowanej dla episkopatu eksper
tyzie prof. M . Schmolke stwierdza, że czy
telnicy pism katol ickich rekru tu ją się 
głównie z ludzi starszych (blisko 1/3 prze
kroczyła 60 lat, n iespełna 10% liczy poniżej 
30 lat) oraz przede wszystkim z mieszkań
ców wsi i małych gmin. „Cechy te nie sta
nowią pewnej bazy na przyszłość" — stwier
dza prasoznawca. (Die Zeit 1975 nr 4 s. 35 
i n.) pd 

R F N . Z początkiem 1973 r. przeprowadzono 
ank ie t ę wśród w y d a w c ó w czasopism facho
wych na temat eksportu ich w y t w o r ó w . 
Z 210 oficyn odpowiedziała blisko połowa. 
Z danych wynika , że w 1972 r. war tość 355 
ty tu łów eksportowanych do 166 kra jów w 
nakładzie p rzekracza jącym 62 min egz. wy
nosiła ponad 26 min marek. 

Na czele k ra jów impor tu jących znajdu
ją się oczywiście n iemieckojęzyczne — A u 
stria i Szwajcaria, odbiera jące po przeszło 
350 ty tu łów fachowych z R F N , nas tępn ie 
uprzemys łowione kraje europejskie (Holan
dia, Włochy, Belgia, Francja, W. Brytania 
po przeszło 300 ty tu łów) . Stany Zjednoczo
ne odbiera ły 313, Japonia 262, Kanada 223 
ty tu ły . Z k r a jów R W P G na czołowym miej
scu znalazła się Polska, impor tu jąca 236 ty
tu łów (125 tys. egz.), podczas gdy Węgry 
i CSRS odbiera ły wprawdzie nieco więcej 
t y tu łów, ale w ilości po ok. 100 tys. egz., 
a ZSRR 226 ty tu łów — 81 tys. egz., Dla 
p o r ó w n a n i a : liczba egzemplarzy eksporto
wanych do U S A wynosi ła 408 tys., do Ja
ponii 174 tys., Kanady 68 tys. (Ulotka 
„ F a c h g r u p p e Fachzeitschriften i m V D Z " ) 

pd 

ZSRR. W 1960 r. ze Związku Radzieckiego 
do Polsk i dostarczono 700 t y t u ł ó w gazet 
i czasopism, k t ó r y c h jednorazowy nak ład 
wynosi ł 270 tys. Obecnie Polska otrzymu
je około 1G00 tytułów o nakładzie ponad 
I m in 700 tys. Około 90% rozpowszechnia
nej w Polsce prasy radzieckiej s tanowią 
prenumeraty. Jednorazowy nak ład dostar
czanych gazet: Prawda — 31 tys. egz., 
Komsomolskaja Prawda — 11 tys., rztoie-
Etija — 2,5 tys.; czasopism: Sowielskij So-
juz — oonad 45 tys., Sowietskaja Zenszczy-
na — 58 tys., Ogoniok — Ы tys., Murzllka — 
390 tys. (Rasprostranienije Pieczati 1974 nr 
II s. 40) az 

ZSRR. W ciągu 9 miesięcy 1974 r. sprzeda
no w całym kraju pism za 1294,1 min ru
bli, wykonu jąc plan w 102,3%. Z liczby tej 
w detalu sprzedano za 425,3 min rubl i , co 
stanowi 105% planu. W Rosyjskiej Federa
cyjnej SRR plan wynoszący 736,2 min ru 
bli wykonano w 102,9%, w detalu plan 
259,8 min rubli w 105,5%. Ponad plan sprze
dano prasy za 29,7 min rub l i , w R F S R R 
za 21 min. (Rasprostranienije Pieczati 1974 
nr 11 s. 18) az 

ZSRR. Łączny jednorazowy nakład gazet 
ukazujących się w Ukraińskiej S R R wy
nosi 23 min egz.. t ygodn ików 11 min. Mie 
szkańcy p renumeru ją 68,2 min egz. central
nych, republ ikańsk ich i lokalnych periody
ków. (Rasprostranienije Pieczati 1974 nr 9 
s. 26) az 



ZSRR. 12 października 1974 minęło 50 lat 
od chwili powstania Mołdawskiej SRR i 
utworzenia Komunistycznej Partii Mołda
wii. Pierwszym pismem była wydawana od 
1V 1924 gazet Plugarut Rosen — obecnie 
republikańska partyjna gazeta Mołdawia 
Soczialiste. Współcześnie ukazuje się 120 ga
zet, 77 czasopism, 61 publikacji typu dzien
nikarskiego — łączny nakład roku — 355,2 
min egz. W ostatnim dziesięcioleciu na
kłady pism znacznie wzrosły, np. gazety 
Mołdawia Soczialiste z 35 tys. w 1940 do 
270 tys. w 1974 r. Ponad 70% książek i wy
dań periodycznych ukazuje się w języku 
mołdawskim. (Rasprosiranienije Pieczati 
1974 nr 10 s. 22—23) az 

ZSRR. W Kirgiskiej SRR rozpowszechnia
niem prasy zajmuje się 47 miejskich i re
jonowych agencji i oddziałów Sojuzpie-
czati. Handel detaliczny prowadzi 369 kio
sków i 114 automatów do wydawania ga
zet. (Rasprostranienije Pieczàti 1974 nr 11 
s. 3—9) az 

ZSRR. W 1974 roku minęło 53 lat od utwo
rzenia Pólnocnoosetyńskiej Autonomicznej 
Republiki Radzieckiej i 200 lat od przyłą
czenia Osetii do Rosji. Obecnie ukazują" cię 
tam 3 republikańskie gazety, 8 rejonowych 
i 9 zakładowych gazet, 3 tygodniki, alma
nach Liticraturnaja Osietija; w tym gazeta 
Rastdzinad i tygodnik Mach-Dug w ięzyku 
osetyńskim. Średni nakład gazet i czaso
pism na 1000 mieszkańców wynosi 1055 egz. 
(Rasprostranienije Pieczati 1974 nr 9 s. 16) 
az 

ODBIORCY 

BELGIA. Czytelnictwo prasy kształtuje się 
tu na poziomie 30,6 egzemplarza na 100 
mieszkańców, z 7 milionowej ludności w 
wieku powyżej 15 lat — 79%, czyli 3 820 000 
mężczyzn i 2 824 000 kobiet, czyta systema
tycznie jedną lub kilka gazet. (Interstages 
1974 nr 99/100 s. 43) Zl 

W. BRYTANIA. Pierwsze dane o czytelnic
twie prasy wskazują, że w roku 1974 wzro
sło rozpowszechnienie poważnych gazet 
londyńskich wśród ponadregionalnych (Te
legraph, Times). Wg listy opracowanej 
przez National Readership Survey — aż 1/3 
ogółu mieszkańców powyżej 15 lat (13,5 min 
osób) czytała Daily Mirror, 28% The Sun, 
22% Daily Express, 12% Daily Mail, 9% The 
Telegraph (blisko 3650 tys. osób), 4% Re
cord, 3% The Times (1250 tys. osób), 3% 
The Guardian (prawie 25 tys. osób mniej 
w porównaniu z Timesem), 2% Financial 
Times. 

Ogółem 77% Brytyjczyków powyżej 15 
, cytuje dzienniki ponadregionalne. 

(ZV+ZV 1974 nr 51—52 s. 1752) pd 

RUCH WYDAWNICZY 

ANDORA. W grudniu 1974 roku zaczął wy
chodzić pierwszy w historii Andory dzien
nik. Pöble Andorra ukazuje się w języku 
katalońskim (język urzędowy kraju) w na
kładzie 3000 egzemplarzy. Informacje prze
kazuje się z dalekopisów znajdujących się 
w hiszpańskim mieście Seo de Urgel, które 
leży nieopodal granicy. W wypadku uzy
skania zezwolenia hiszpańskiego Minister
stwa Informacji przewidziano rozpowszech
nianie dziennika również w Katalonii. (12-
wiestija 1975 nr 2 s. 4) Ip 

BELGIA. Tygodnik Le Journal d'Europe 
istniejący od 1973 roku zniknął z rynku 
prasowego jako 5 pismo zamknięte w Bel
gii w ostatnim kwartale 1974, po Le Matm, 
La Métropole, La Flandre Libérale i kato
lickim tygodniku flamandzkim De Vlaamsc 
Elsevier. Natomiast Le Peuple łączy się 
z dziennikiem wychodzącym w Charleroi i 
będzie odtąd ukazywać się w tym mieście. 
(L'Echo dé la Presse 1974 nr 927 s. 20) zl 

FRANCJA. Z początkiem 1975 roku poja
wił sie na francuskim rynku prasowym 
nowy dziennik Le Simple. Ma być repre
zentantem poglądów lewicy i ultralewicy. 
(L'Echo cle la Presse 1974 nr 925 s. 6) zl 

GRECJA. Na rynku prasowym pojawił się 
nowy tvtuł: Nea Ellada. Jest organem sił 
lewicowych. W artykule wstępnym przed
stawione zostało stanowisko KP Grecji w 
kwestii wydarzeń w kraju i na Cyprze. 
(Zurnalist 1974 nr 11 S. 69) zl 

HOLANDIA. W piętnastoleciu od 1961 r. 
liczba samodzielnych redakcji dzienników 
zmalała z 67 do 54. Jednocześnie globalny 
nakład gazet codziennych wzrósł z 2864 tys. 
do 4080 tys. egz. 

Ostatnią ofiarą procesu koncentracji sta
lą sie jedna z najstarszych gazet kraju — 
Dc Tijd, która we wrześniu 1974 musiała 
się przekształcić z dziennika w tygodnik. 
Nakład tej gazety w ciągu roku spadł z 90 
tys. egz. do 65 tys. egz. (IPI-Rundschau 
1974 nr 11, s. 7 i d.) pd 

RFN. Od początku br. zlikwidowana zo
stała SPD-owska gazeta dla Badenii-Wir-
tembergü, Der Sozialdemokrat (70 tys. egz. 
nakładu). Przyczyną likwidacji była pod
wyżka taryf pocztowych za ekspedycję 
prasy. (ZV+ZV 1975 nr 1 s. 28) pd 

SZWAJCARIA. Wykonano tu analizę licz-
bv wydawnictw gazetowych w latach 1963, 
1968 i 1974. Ogółem stwierdzono spadek licz-
bv tytułów; ostatnio było ich 478. 

" Uderzający jest przy tym rozwój gra
tisowych wydawnictw reklamowych. W 12 
latach liczba ich wzrosła o 40, osiągając 
148 tytułów, a nakład sięgający w r. 19S3 
blisko 22% przekraczał w 1974 już 30% glo
balnego nakładu. 

Szwajcaria jest krajem prasy niskona
kładowej. Tylko 18% tytułów przekracza 
15 tys. egz., dominują pisemka o nakła
dach mniejszych niż 2,5 tys. egz., stano
wią one blisko 1/3 tytułów. (ZV+ZV 1974 
nr 51—52 s. 1752) pd 

SZWAJCARIA. W ostatnich pięciu latach 
przestała się ukazywać, lub zniknęły z 
rvnku w wyniku połączenia się, 73 gazety. 
Chodzi tu głównie o pisma o nakładach 
poniżej 10 tys. egzemplarzy, przy czym 
dwie trzecie wymienionej liczby ukazywa
ło się w tej części Szwajcarii, w której 
używa się języka niemieckiego. Przyczyną 
znikania z 'rynku gazet jest to, że ich wy
dawcy nie potrafią sprostać finansowo ro
snącym kosztom druku oraz podwyższonej 
taryfie ogłoszeń. Ogłoszeniodawcy bowiem 
wycofują swe inseraty przede wszystkim z 
gazet o niższych nakładach. Jednocześnie 
duże gazety szwajcarskie w minionym pię
cioleciu zyskały nowych abonentów w efek
cie zwiększonych wysi łków W ulepszeniu 
systemu kolportażu z jednej oraz podwyż
szenia jakości dostarczanych odbiorcom ga
zet z drugiej strony. W ten sposób proces 
koncentracji prasy nie ominął i tradycyj
nie liberalnej Szwajcarii. (Frankfurter All
gemeine Zeitung 1974 nr 2G2 s. 2) bg 



SZWAJCARIA. Z końcem ubiegłego roku 
dziennik radykalny Freier Raetier połączył 
się z Neue Buender Zeitung, gazetą nieza
leżną. Ukazują się od tej pory pod wspól
nym tytułem Buender Zeitung. (L'Echo de 
la Presse 1974 nr 927 s. 20) zl 

WENEZUELA. W Caracas wyszedł pierw
szy numer gazety Frente (Front), organu 
rządzącej partii demokratycznej. Jeden z 
czołowych materiałów w numerze poświę
cono sytuacji w Chile, co pozwala przy
puszczać, że pismo będzie podtrzymywać 
walkę narodu chilijskiego o wolność. (Zur-
nalist 1974 nr 12 s. 73) zl 

AGENCJE 

BELGIA. W Brukseli rozpoczęła działalność 
pierwsza europejska agencja wyciągów pra
sowych. Celem jej jest dostarczenie klien
tom całości informacji przemysłowej i go
spodarczej w oparciu o 5 tys ięcy wydaw
nictw europejskich. Lista ta może być na 
żądanie uzupełniona dodatkowymi wydaw
nictwami zagranicznymi. (L'Echo de la 
Presse 1974 nr 927 s. 20) zl 

FRANCJA. Rada Administracyjna Agencji 
France Presse podjęła decyzję o 10% zwyż
ce taryf abonamentowych — ze wsteczną 
datą wejścia w życie — z dniem 1 sierpnia 
1974. Była to druga w tym samym roku 
podwyżka ceny, wcześniejsza ze stycznia 
ub. r. sięgała 13%>. (L'Echo de la Presse 
1974 nr 925 s. 6) Zl 

PORTUGALIA. W Lizbonie podpisano ofi
cjalny dokument na mocy którego agen
cja informacyjna ANI przeszła pod kontro
lę państwa i pełnić będzie funkcje naro
dowej agencji portugalskiej. Dyrektorem 
mianowany został Albert Cadrai, znany 
dziennikarz. (Zurnalist 1975 nr 1 s. 73) zl 

EKONOMIKA 

MIĘDZYNARODOWE. Raport Międzynaro
dowego Instytutu Prasowego (IPI) ogłoszo
ny w Zurychu stwierdza poważne zagro
żenie egzystencji prasy spowodowane ro
snącymi kosztami produkcji gazet i zmniej
szającymi się wpływami z ogłoszeń. W wa
runkach konkurencji z subsydiowanymi 
przez rządy elektronicznymi środkami in
formacji niesubsydiowana prasa musi się 
wdawać w wątpliwej wartości walkę o 
ogłoszeniodawców i nie potrafi dłużej opie
rać się tendencjom do koncentracji i mo
nopolizacji. Powoduje to coraz jaskrawiej 
występujące spory między dziennikarzami 
a wydawcami oraz między organizacjami 
zawodowymi reprezentującymi te dwa od
łamy ludzi prasy. (Frankfurter Allgemeine 
Zeitung 1974 nr 300 s. 2) Ъд 

BELGIA. W wyniku głosowania w senacie 
przy 131 głosach za, 16 przeciw i przy 8 
wstrzymujących się, uchwalono prawo, 
które pozwoli rządowi wzmocnić finansowo 
prasę pisaną. Pomoc prowizoryczna w 1973 
roku sięgała 100 min franków belg., w 
1974 — 200 min. Powołany został równocze
śnie specjalny komitet ministerialny dla 
badania problemów technicznych podziału 
dotacji. Inna komisja rządowa ma prze
analizować aspekty stosunków między wy
dawcami a związkami dziennikarskimi. 

Przypuszcza się, że uchwalona pomoc 
będzie krótkotrwała, w parlamencie istnie

ją poważne zastrzeżenia wobec perspek
tywy permanentnego subsydiowania pra
sy. (L'Echo de la Presse 1975 nr 933 s. 26) zl 

DANIA. Pomimo trapiącej Danię recesji 
gospodarczej, inflacji, wzrostu cen i znacz
nego bezrobocia, na fundusz prasowy orga
nu duńskich komunistów Land og Folk 
zebrano jesienią 1974 г., z dobrowolnych 
składek czytelników i przyjaciół gazety, 
ponad milion koron. (Izwiestija 1974 nr 260 
s. 2) tm 

HOLANDIA. Rząd zapewnił, że W 1975 r. 
będzie subwencjonował dzienniki i tygod
niki nie wytrzymujące konkurencji na ryn
ku reklamowym kwotą 5 min guldenów. 
(ZV + ZV 1974 nr 50 S. 1684) pd 

SZWECJA. Na zlecenie ministra finansów 
przeprowadzono na Uniwersytecie w Göte-
borgu analizę, z której wynika, że po wpro
wadzeniu subsydiów rządowych dla nrasy 
w latach 1969—1971 likwidacji uległa tylko 
jedna gazeta (Göteborgs Handels-Och Sjb-
fartstidning), podczas gdy W latach 1945— 
1968 zniknęło aż 77 tytułów. (ZV + ZV 1975 
nr 1 s. 27) pd 

USA. Jak podano w Editor and Publisher, 
z 1774 gazet codziennych 256 należało do 
spółek, których akcje były przedmiotem 
spekulacji giełdowych. Nakład tych dzien
ników przekraczał 16 min egz., co stanowi 
przeszło 25% globalnego nakładu prasy co
dziennej. Poza tym spółki akcyjne posia
dają 135 gazet niedzielnych (jest ich 634) 
drukowanych w 14,3 min egz. (29% nakła
du wydań niedzielnych). Także najważniej
sze dodatki — Parade i Family Weekly sta
nowią własność spółek akcyjnych. (ZV + ZV 
1974 nr 51—52 s. 1752) pd 

USA. Czasopismo Editor and Publisher po
daje corocznie budżet typowej (anonimo
wej) gazety amerykańskiej . W roku 1973 
dziennik średniej wielkości (nakład 33 tys. 
egz.) uzyskał 4 085 tys. dolarów wpływów, 
z czego 2 121 tys. z reklamy lokalnej, 162 tys. 
z reklamy ponadregionalnej, 536 tys. z 
ogłoszeń drobnych, 61,5 tys. z ogłoszeń 
urzędowych — ogółem z inseratów ponad 
3 min doi., podczas gdy ze sprzedaży nie
co ponad 1 min. Na wydatki w kwocie 
3 252 tys. składały się m. in. : papier i far
by — 12,4%, poligrafia — 25,7%, biuro re
klamy — 9,1%, kolportaż — 13,1%, koszty 
redakcyjne — 14,4%, koszty wydawnicze — 
8,6°/o, wydatki socjalne — 9,3%. Czysty zvsk 
wyniósł 387 tys. doi. 

Natomiast dziennik o wysokim nakła
dzie (260 tys. egz.) uzyskał w 1973 r. nieco 
ponad 23 min doi., z czego blisko 85% z 
reklamy, a 15°/o ze sprzedaży. Po stronie 
wydatków najpoważniejsze pozycje stano
wiły : papier i farby — 28,2%, poligrafika — 
14,5%, wydatki redakcyjne — 8,9%, koszty 
administracyjne — 7,7%, kolportaż — 7%. 
Razem wydatki przekroczyły 17,5 min doi., 
nie licząc nie znanych jeszcze w czasie do
konywania zestawienia podatków. W prze
ciwieństwie jednak do gazety średniona-
kładowej, dziennik wysokonakładowy wy
kazywał wobec roku poprzedzającego spa
dek dochodów. (ZV + ZV 1974 nr 39—40 
s. 1175) pd 

W. BRYTANIA. Rosną nieustannie ceny 
gazet codziennych. Po Timesie i Guardianic 
podrożały Dally Telegraph i Daily Mail. 
Oczekuje się zwyżki cen Daily Express, 
Daily Mirror i The Sun. Podwyżką objęto 
także wydania niedzielne Observera i Sun
day Timesa. (Zurnalist 1974 nr 12 s. 75) zl 



W. BRYTANIA. Dziennik Evening Standard 
(grupa Beaverbrooka) zawiesił edycję wy
dania sobotniego. Powodem są konieczne 
oszczędności personalne, które uzyska się 
zwalniając 100 osób z dotychczasowych 2 
tys. pracowników. (ZV + ZV 1975 nr l s. 30) 
pd 

WŁOCHY. Przemysłowiec Angelo Moratti 
scedował dziennik rzymski II Globo właści
cielowi dziennika ekonomicznego 12 Ore — 
Gino Lanzara. Dziennikarze z Globo ogło
sili komunikat, w którym sprzeciwiają się 
cesji i solidaryzują ze zdymisjonowaną dy
rekcją dziennika. Globo wychodził w na
kładzie 50 tys. egz. i był głównym organem 
ekonomiczno-finansowym Włoch central
nych i południowych. (L'Echo de la Presse 
1975 nr 933 s. 26) Zl 

R E K L A M A 

RFN. Reprezentatywne badania wśród nie
co ponad tysiąca mieszkańców powyżej 14 
lat wykazały, iż 61% uważa zachętę do ku
pna za podstawowy cel reklamy, 29°/o do
strzega ten cel w objaśnianiu konsumen
tów, dalszych 9% uważa reklamę za naj
ważniejszą informację o nowościach. Jed
nocześnie 13% ocenia reklamę negatywnie 
w ogóle. 

Na pytanie o najbardziej rzeczową re
klamę — 22% wskazało nadawaną przez 
TV, 9% gazety codzienne, a 7% magazyny 
ilustrowane. Najciekawiej podana była — 
zdaniem badanych — reklama w TV (69%), 
następnie w radiu (16%), kinie (10%) i ma
gazynach ilustrowanych (9%), podczas ~dy 
przeciwstawną opinię — o najnudniejszej 
reklamie — wyraziło 25% wobec plakatów. 
13% — reklamy kinowej, 12% — radiowej 
i po 9% — dzienników i pism ilustrowa
nych. (ZV + ZV 1974 nr 41 s. 1254) pd 

RFN. W pierwszym półroczu 1974 objętość 
powierzchni reklamowej w dziennikach 
zmniejszyła się o 16,1%. W związku z tym 
przewidywano na koniec roku wpływy z 
reklamy niższe o 208 min mk od spodzie
wanych. Nałożyły się na to wyższe o 50% 
ceny papieru i większe koszty personalne, 
co w sumie — mimo podniesionej ceny pre
numeraty i oszczędności papieru wygospo
darowanego zmniejszoną objętością — ka
zało oczekiwać w 1974 globalnych wpły
w ó w niższych o przeszło 100 min mk od 
planowanych. (ZV + ZV 1974 nr 49 s. 1634) 
pd 

USA. Ogłoszone wyniki wpływów z ogło
szeń w roku 1974 wykazują progresję 5,9% 
w zestawieniu z rokiem poprzednim. 
Wszystkie prognozy przewidują, że w bie
żącym roku tendencja utrzyma się. pro
gresja nie przekroczy 6%. Wr liczbach bez
względnych wpływy wzrosły o ok. 1.5 mi
liarda doi. dając sumarycznie 26,5 miliarda 
doi. — mimo kryzysu energetycznego, 
kontroli cen i trudności ekonomicznych. 
Dopiero po uwzględnieniu stopy infalcji 
(12% zwyżki cen) okazuje się, że wplvwy 
realne mają tendencję spadkowa. (L'Echo 
de la Presse 1975 nr 933 s. 26) zl 

ZA W ÓD DZIENNIKARSKI 

CHILE. Międzynarodowa Federacja Dzien
nikarzy wysłała swoich przedstawicieli do 
Santiago w celu zbadania sytuacji dzien
nikarzy chilijskich po upadku rządu Allen
de. Komisja przedstawiła Ministerstwu 

Spraw Wewnętrznych listę sześćdziesięciu 
pięciu dziennikarzy, którzy — jak dowie
dziano się z różnych źródeł — przebywają 
w więzieniach w oczekiwaniu na procesy. 
Z listy tej ministerstwo zweryfikowało 
jedynie sześć osób, przy czym z trzema z 
nich umożliwiono kontakt. Byli to: Carlos 
Jorquera, były sekretarz prasowy Allende, 
Jose Gomes Lopez, były redaktor naczelny 
pisma Puro Chile oraz Hugo Pueller Mo
reno — fotoreporter. Wszystkie rozmowy 
trwały po 15 minut i odbywały się w języ
ku hiszpańskim w obecności przedstawi
ciela kierownictwa więzienia. Stąd odpo
wiedzi więźniów były wyraźnie nastawione 
na usatysfakcjonowanie strażników; tylko 
w jednym wypadku udało się otrzymać po
twierdzenie przebytych tortur. 

Czasem gorsza od więzienia — jak to 
stwierdziła komisja Międzynarodowej Fe
deracji Dziennikarzy — jest sytuacja dzien
nikarzy zwolnionych z pracy, których prak
tycznie pozbawiono wszelkich możliwości 
zarobkowania. Nieoficjalna ich liczba wy-
nosi od 300 do 400 osób spośród dziennika
rzy i około 2 000 osób zatrudnionych kie
dyś w prasie, radio i telewizji na stano
wiskach niedziennikarskich. Wszyscy oni 
znajdują się na „czarnych listach" i mogą 
wykonywać jedynie podrzędne prace fi
zyczne, co przy ogólnych trudnościach z za
trudnieniem pogarsza jednak ich położe
nie. (Journalist 1974 nr 10 s. 7 ) bg 

CHILE. Według danych MOD z końcem 
ubiegłego roku w więzieniach i obozach 
przebywało jeszcze ponad 50 dziennikarzy 
chilijskich. Duża grupa pracowników środ
ków przekazu musiała opuścić kraj, inni 
stracili pracę i znajdują się bez środków 
do życia. 

Mimo trwających represji rośnie opór 
przeciw dyktaturze, w podziemiu zaczęto 
wydawać gazetę United Contra el Fasci-
smo, redagowaną przez komunistów. (Zur
nalist 1975 nr 1 s. 73) zl 

NRD. W związku z 25 leciem powstania 
NRD duża grupa dziennikarzy wyróżniona 
została nagrodami im. Franza Mehringa. 
Ponadto międzynarodowy instytut dzien
nikarski (Szkota Solidarności) przy Związ
ku Dziennikarzy otrzymał order Gwiazdy 
Przyjaźni Narodów. (Zurnalist 1975 nr 1 
s. 73) zl 

RFN. Unia Dziennikarzy Niemieckich (DJU) 
wyraziła obawę, że liczba miejsc pracy 
dla dziennikarzy w gazetach codziennych 
zmniejszy się w roku 1975 o połowę, czyli 
że będzie ich tylko ok. 4 tys. Jako przy
czyny wskazano — obok koncentracji pra
sowej — rozwój techniczny oraz drastycz
ną redukcje informacji lokalnej. (ZV + ZV 
1974 nr 50 s. 1685) pd 

SYRIA. Powstał Syryjski Związek Dzienni
karzy, którego celem zasadniczym będzie 
obrona interesów mas, walka o budowę po
stępowego społeczeństwa, umocnienie spo
łecznych, ekonomicznych i kulturalnych 
zmian kraju — jak głosi deklaracja pro
gramowa. Równocześnie zaczął sie ukazy
wać organ Związku Al Ittichad. (Zurnalist 
197-1 nr 11 s. 66) zl 

ZSRR. Za owocną prace w dziedzinie pa
triotycznego i internacjonalistycznego wy
chowania pracujących i młodzieży oraz za 
systematyczne prezentowanie na swoich ła
mach świadectw patriotyzmu i bohater
stwa, Prezydium Radzieckiego Komitetu 
Weteranów"Wojny odznaczyło honorowymi 
dyplomami zespoiy redakcyjne szeregu ga-



zet republikańskich, krajowych, obwodo
wych i miejskich. Odznaczone zostały ze-
poły pracownicze gazet: Sowietskaja Bie-
łorussija, Sowietskaja Moldawija, Sowiet
skaja Estonija, Leningradskaja Prawda, 
Stawropolskaja Prawda, Wolgogradskaja 
Prawda, Mołodoj Leniniec, Ogni Jenisieja 
i Kirgizskij Fakiel, (Izwiestija 1974 nr 134 
s. 5) tm 

ZSRR. Publicyści Komunistyczni — to naz
wa nowej edycji Wydawnictwa ,,Mysl". W 
ramach tej edycji wydaje się publikacje 
biograficzne radzieckich dziennikarzy. Do
tychczas ukazały się m. in. prace o W o -
rowskim i Olmińskim, dzieła wybrane Stie-
kłowa, a także książka Prochorowa „Dzien
nikarstwo i rzeczywistość". Dział Wydaw
niczy Związku Dziennikarzy Radzieckich 
wnioskował, aby „Mysi" wydała biografię 
Babuszkina, Pietrowskiego, Badajewa i 
innych dziennikarzy współczesnych. (Otâz-
kij Zurnalistiky 1974 nr 4 s. 55) tl 

SZKOLNICTWO DZIENNIKARSKIE 

SZWAJCARIA. Po długiej przerwie poja
wiła się w kraju szkoła dziennikarska za
łożona przez wydawnictwo Ringiera w Zo-
fingen, publikujące 2 dzienniki i 8 czaso
pism. 1 kwietnia 1974 rozpoczęło dwuletni 
kurs 17 wolontariuszy przyjętych spośród 
200 kandydatów. W pierwszym roku każdy 
student przynależy do jednej z redakcji 
prasowych Ringiera; przez trzy tygodnie 
pracuje tam jako stażysta, w czwartym 
uczestniczy w pięciodniowych zajęciach 
studenckich. Drugi rok obejmuje staż w 
innej redakcji, przewidziana jest dwumie
sięczna praktyka W agencji informacyj
nej, zaś w ostatnich tygodniach pobyt w 
biurach Ringiera w Paryżu, Londynie lub 
Frankfurcie. 

Program studiów przewiduje opracowy
wanie różnorodnego materiału informacyj
nego, technikę pisania, makietowanie, 
sprawy łączności z czytelnikami, współpra
cę z wydawnictwem, technikę drukarską, 
prawo prasowe, etykę zawodu dziennikar
skiego i inne podstawowe zagadnienia 
dziennikarstwa prasowego. 

Wykładowcami są znani dziennikarze 
krajowi i zagraniczni oraz naukowcy. (IPI-
-Rundschau 1974 nr 10 s. 5) pd 

ZSRR. W Kraju Rad są obecnie 22 wydzia
ły dziennikarskie. Wydział Dziennikarski 
Uniwersytetu Łomonosowa w Moskwie 
wprowadził dla swoich studentów nastę
pujące nowe przedmioty: 
— marksistowsko-leninowska krytyka no

woczesnych kierunków filozofii "burżua-
zyjnej; 

— psychologia społeczna; 
— socjologia i psychologia komunikowania 

masowego; 
— naukowe podstawy pracy dziennikar

skiej i propagandowej; 
— marksistowsko-leninowska krytyka 

dziennikarstwa i propagandy burżuazyj-
nej; 

— zastosowanie techniki wywiadów w 
dziennikarstwie. 
Wydz. Dziennikarski w Moskwie zaleca 

wprowadzić powyższe przedmioty na po
zostałych fakultetach dziennikarskich W 
ZSRR. (Otazky Zurnalistiky 1974 nr 4 s. 
55) tl 

BADANIA 
I INSTYTUCJE NAUKOWE 

HOLANDIA. W celach komercjalnych (dla 
inserentów) przeprowadzono badania pane
lowe wśród czytelników 17 tygodników 
kobiecych, treści ogólnej i podających pro
gramy rtv. Analiza miała wykazać kontak
ty odbiorcze z poszczególnymi publikacja
mi i reklamami. Z próby losowej 3 tys. 
gospodarstw domowych objęto panelem bli
sko 2 tysiące osób czytujących przynaj
mniej jedno z badanych czasopism. Po od
powiednim przygotowaniu osoby te nano
siły do dzienniczków w ciągu siedmiu dni 
dokładne informacje o czytanych i oglą
danych pozycjach. Równolegle przeprowa
dzono analizę zawartości badanych mediów. 
(ZV + ZV 1974 nr 4(5 s. 1328) pd 

KANADA. W Ottawie powstał Ośrodek In
formacji z zakresu Badań nad Komuniko
waniem (Canadian Communications Rese
arch Information Centre). Patronat nad 
nim objęły Rada Sztuki Kanady (za po
średnictwem Kanadyjskiej Komisji d/s 
Unesco), Stowarzyszenie Radio—Kanada, 
Rada Radia i Telewizji Kanadyjskiej, Fe
deralne Ministerstwo komunikacji i Urząd 
d/s Kształcenia w Komunikowaniu w Onta
rio. 

Zadania Ośrodka polegają na 1) speł
nianiu funkcji krajowego ośrodka infor
macji, zobowiązanego do gromadzenia in
formacji na temat polityki, badań, zaso
bów, działalności i innowacji w dziedzinie 
komunikowania; 2) udostępnianiu aktual
nych informacji i ułatwianiu kontaktów 
między badaczami; 3) rozpowszechnianiu 
informacji; 4) jej wymianie z ośrodkami 
zagranicznymi. 

Zainteresowania Ośrodka koncentrują 
się na społecznych aspektach komuniko
wania za pomocą radia i telewizji ze szcze
gólnym uwzględnieniem badania i polityki 
w zakresie komunikowania. Ośrodek ofe
ruje usługi raczej w charakterze konsulta
cji aniżeli dokumentacji; wydaje publiko
wany nieregularnie biuletyn. Zobowiązany 
jest do sporządzania rocznych wykazów 
kanadyjskich instytucji, zaimuiących się 
badaniami nad masowymi środkami komu
nikowania, rejestru bieżących lub świeżo 
ukończonych prac, jak również spisu Ka
nadyjczyków trudniących się badaniami i 
polityką w dziedzinie komunikowania ma
sowego. (Informacja własna) jap 

RFN. W połowie września 1974 powstało w 
Monachium Stowarzyszenie Badań narl Ko
munikowaniem pn. „Münchner Kreis". Do 
zarządu należą m. in. przedstawiciele 
Ośrodka Rachunkowości, działu techniki 
informacyjnej firmy Siemens, Bawarskiej 
Akademii Nauk i Uniwersytetu w Mona
chium, Radiofonii Austriackiej, wydawnic
twa Süddeutsche Zeitung. Stowarzyszenie 
ma przecie wszystkim badać wprowadza
nie nowych środków przekazu. Roczny bud
żet w przewidywanej wysokości miliona 
marek będą pokrywały głównie instytucje 
prywatne. (ZV + ZV 1974 nr 39—40 s. 1211) 
pd 

RFN. Interesujące badania na temat poli
tycznego oddzia?5'wnnia gazet codzienn^h 
przeprowadzono w Norymberskim Instytu
cie Psychologii Gospodarczej i Społecznej. 
Autorzy badań wyszli od hipotez, że czytel
nik jest bezsilnym obiektem manipulacji 
prasowej — bądź że dokonuje zupełnie sa
modzielnej selekcji lektury. W okresie 1—2 
lat dostarczali grupie 500 studentów bez-



płatnie 2 dzienniki : konserwatywny Die 
Welt lub liberalny Frankfurter Rundschau. 
Poza tym każdy z badanych mógł dowol
nie korzys tać z innych mediów. Trzecia 
grupa, kontrolna, nie ot rzymała żadnego 
z wymienionych 2 dzienników, z k tó rych 
Die Welt s tara ła sie. przeciwdziałać socjal
demokratycznej polityce odprężenia — cze
go w y r a ź n y wpływ stwierdzono nawet 
wśród powszechnie ją akceptujących czy
telników studenckich. Z drugiej strony w 
gruoie otrzymującej Frankfurter Runds
chau nastąpił wzrost nastawienia krytycz
nego np. wobec systemu gospodarczego w 
R F N — zgodnie z linią reprezentowaną przez 
ich dziennik. Podobne zmiany opinii przy
pisywane lekturze wspomnianych 2 dzien
ników stwierdzono odnośnie do pańs two
wych akcji porządkowych, pol i tyki związ
ków zawodowych, potrzeby ochrony za
chodniego systemu spoleczno-ekonomiczne-
go. 

Badani studenci wypełnial i przed roz
poczęciem teks tów odpowiedni kwestiona
riusz określający ich nastawienie politycz
ne. Ponawial i to po roku, w mniejszej 
grupie — jeszcze raz po dwóch latach. 

Zdaniem dra Paula Braunego, jednego 
z prowadzących badania, wyn ik i b a d a ń 
podważają dominującą tezę, że środki ko
munikowania masowego tylko umacnia ją 
nastawienia, lecz ich w sposób zdecydowa
ny nie zmieniają. (Spiegel 1975 nr 3 s. 97) pd 

R F N . Prasoznawcy Manfred Knoche i 
Winfried Schulz stwierdzili , że czasopisma 
lokalne wydawane jako jedyne na swym 
terenie wykazują wstrzemięźl iwość w kry
tykowaniu spraw i osobistości swego re
gionu. W publikacjach krytycznych na 
tym poziomie tylko w 8% nazywają imien
nie instytucje i osoby, podczas gdy pisma 
posiadające lokalną konkurencje wydaw
niczą postępują tak w 32%> przypadków. 
(Der Spiegel 1975 nr G s. 50) pd 

ZSRR. Z końcem 1974 r. obradowała w Mo
skwie II Wszechzwiązkowa Sesja Naukowa 
poświęcona organizacji dziennikarskiej i 
pracy zespołów redakcyjnych. Zorganizo
wały ją : Związek Dziennikarzy ZSRR, 
Wszechzwiązkowa Komisja do spraw Nau
kowej Organizacji Pracy i Wydział Dzienni
karstwa Moskiewskiego Pańs twowego U n i 
wersytetu im. Łomonosowa. Pracownicy 
gazet, czasopism, radia i telewizji wys łu
chali prelekcji na temat planowania i pro
gramowania działalności zespołów redak
cyjnych, zapoznali się z nowościami tech
n ik i organizacji pracy dziennikarskiej oraz 
z praktycznymi sposobami ich zastosowa
nia. (Izwiestija 1974 nr 235 s. 4) tm 

BIOGRAFIA 
U S A . W wieku 85 lat zmar î Walter L ipp-
mann, jeden z najgłośniejszych i najwy
bitniejszych publ icystów X X wieku. Pocho
dził z na wpół zamerykanizowanej rodziny 
niemiecko-żydowskiej ; jego ojciec miał du
ży zakład krawiecki w Nowym Jorku. W. 
Lippmann studiował w Harwardzie i Cam
bridge. W czasie s tudiów związał się na 
krótk i okres z k ręgami socjalistycznymi, 
co znalazło wyraz w jego pierwszej książce 
,.Preface to Pol i t ics" (Wstęp do poli tyki) . 
W roku 1914 stał się jednym z założycieli 
liberalnego czasopisma New Republic. W 
czasie I wojny światowej jako jeden z eki
py doradców prezydenta Wilsona byl współ
autorem jego 14-punktowej deklaracji. Roz
czarowany traktatem wersalskim, w r. 1921 
rozpoczął wieloletnią współpracę z demo

kra tyczną gazetą New York World wyda
wana przez J . Pulitzera. Wkrótce objął w 
niej kierownictwo działu publicystyki. Wy
stępował przeciw polityce izolacjonizmu i 
pasywności . K iedy w 1031 New York World 
połączył się z New York Telegram, L i p p -
mann opuścił szeregi demokra tów i prze
niósł sie do republ ikańskie j New York He
rald Tribune. Mimo inteligencji i niezależ
ności myślenia nie docenił zdolności F. D. 
Roosevelta, aż do roku 1939 lekceważył nie
bezpieczeństwo hitleryzmu, a także wpływ 
emocji społecznych na pol i tykę. Niejed
nokrotnie błędne oceny rzeczywistości nie 
przeszkodziły temu, że jego komentarze 
cieszyły się n iezwykłym autorytetem i 
ukazywały w ponad 200 gazetach. K o 
lejni prezydenci U S A ubiegali sio — zwy
kle bezsuktecznie — o jego aproba tę swoich 
posunięć i poczuwali sio do obowiązku, by 
odpowiadać na jego k ry tykę . 

U szczytu s ławy, w Ï9G7, Lippmann opu
ścił swoje biuro w Waszyngtonie, przeniósł 
się do Nowego Jorku i zrezygował z regu
larnej działalności publicystycznej, ale do 
końca życia ogłaszał komentarze w New-
sweeku. Popie ra ł odprężenie w stosunkach 
między U S A a Związkiem Radzieckim i 
Chinami ; aferę Watergate nazwał „na jwięk
szym skandalem w historii U S A " . 

Opubl ikował 2G książek, z k tó rych naj
większą s ławę uzyskała „Publ ic Opinion" 
z r. 1923; dzięki niej uw ażany jest za twór
cę socjologicznego pojęcia stereotypu, a 
przez n iek tórych także za prekursora pra
soznawcze.! hipotezy porządku dziennego 
(agenda setting). W rękopisie pozostała po 
nim ostatnia, n iedokończona książka . .Nie
rządność cz łowieka" (The Ungovernability 
of Man). M . in . wg Time z 25 X11 1974). гор 

Z A G A D N I E N I A P R A W N E 

W. B R Y T A N I A . Po raz trzeci w ostatnim 
ćwierćwieczu powołano prasową Królewską 
Komisję (Royal Commission). Wśród jej 11 
członków jest 5 dziennikarzy. Komis ia 
ma przede wszystkim zbadać kwestie kie
rowania prasą i s t o sunków między praco
dawcami a pracobiorcami, koncentracji 
wewną t r zp ra sowe j i międzybranżowe j . 
działalność Rady Prasowej. W razie po
trzeby Komisja ma opracować wnioski dla 
rządu i parlamentu. 

Powołanie nowej Komis j i zostało przy
jęte sceptycznie, gdyż wielu wniosków jej 
poprzedniczek w ogóle nie podjęto. (ZV + 
+ ZV 1974 nr 51—52 s. 1732) pd 

TECHNIKA 
MIĘDZYNARODOWE. 200 tys. km liczy sieć 
p rzekaźn ików radia i tv obejmująca euro
pejskie kraje socjalistyczne. Wlicza się tu 
także t rasę Interwizji , k tórą na bieżąco 
przebiega wymiana informacji ośmiu eu
ropejskich pańs tw socjalistycznych i Mon
golskiej Republiki Ludowej. (Neue Deutsche 
Presse 1974 nr 23 s. 4) pd 

N R F . Za cenę blisko 1,5 miliarda mk uru
chomiono w Hamburgu próbną rozgłośnię 
telewizji i radiofonii kablowej, obejmu
jącej zasięgiem niespełna 7 tys. mieszkań
ców centrum handlowego. Przekazuje się 
5 p rog ramów radia i tv. (ZV -r ZV 1974 
nr 50, skrzydełko) pd 

U S A . Pierwsze dane techniczne o reporter
skiej maszynie do pisania z ekranem kon
trolnym i magnetofonową taśmą zapisu 



przekazano w biuletynie Instytutu ANPA 
nr 1150. Przyrząd wyprodukowała Tele-
ram Communications Corp. Waży 9 kg, a 
podstawowe urządzenie ma kosztować 4 400 
doi. Maszynę można uruchomić przez włą
czenie do sieci elektrycznej bądź stosując 
baterie. Ekran obejmuje 616 znaków, kase
ty magnetowonowe do 172 tys. znaków. Za
pis można przekazać linią telefoniczną, 
podłączenia są wmontowane do maszyny. 

Odbiorca otrzymuje dane poprzez taśmy 
perforowane, telemagnetofon itp. (ZV + ZV 
1974 nr 47—48 s. 1577) pd 

USA. Eksperymentalne nadanie stron fa-
ksymilowych dziennika Wall Street Jour
nal z drukarni w Chicopee (Massachusetts) 
poprzez satelitę Intelsat-4 do drukarni w 
South Brunswick (New Jersey) ma wy
kazać praktyczne możliwości i ekonomicz-
ność takiego przekazu. Przewidziana jest 
,,internacjonalizacja" eksperymentu z USA 
do Anglii. (ZV + ZV 1974 nr 42 s. 1328) pd 

USA. Największe dotychczas zapotrzebowa
nie redakcyjne na sprzęt elektroniczny zło
żył wydawany w Long Island (N.Y.) dzien
nik Newsday — o czwartym со do wielko
ści nakładzie w Stanach (450 tys. egz.). Do 
połowy roku 1976 w redakcji i dziale ogło
szeń ma być zainstalowanych 13 kompute
rów i 224 ekrany telewizyjne do redago
wania, z których 159 będzie do dyspozycji 
dziennikarzy. (ZV + ZV 1975 nr 1, skrzydeł
ko) pd 

USA. Jak poinformował prezes agencji UPI, 
w 1974 roku agencja wydała 9 mil ionów do
larów na komputeryzację systemu doku
mentacji i zbierania informacji oraz na 
opracowanie techniczne urządzeń dla od
bioru zdjęć Unifax-2. Równocześnie infor
mację uzupełniono wiadomością o podnie
sieniu cen abonamentowych agencji w 1975 
roku. {Zurnalist 197-1 nr 12 s. 75) zl 

W. BRYTANIA. Trwają zaawansowane bry
tyjskie próby z gazetą elektroniczną. Rząd 
wyraził zgodę na przekazywanie w ciągu 
2 lat informacji tekstowych i graficznych 
w programach telewizyjnych BBC i IBA 
(Independent Broadcasting Authority), wy
korzystując w tym celu ich luki progra
mowe. Informacje „gazety elektronicznej" 
odbiera się normalnymi telewizorami z 
wmontowanym specjalnym urządzeniem 
dekodującym systemu „Ceefax" bądź 
„Oracle". Na rynku są już odbiorniki wi
zji kolorowej przystosowane do tych sy
stemów. Ich cena wynosi ok. 2 900 franków 
szwajcarskich, a cena aparatu dekodują
cego — do 100 franków. 

System „Ceefax/Oracie" eliminuje — jak 
się wydaje — wcześniejszy projekt telewi
zyjnej gazety faksymiłowej , kosztowniejszy 
i wymagający papieru do reprodukcji wy
świetlanych stron gazetowych. Nowy sy
stem, niezależnie od możliwości odbioru 
fnp. grafiki) w kolorze ma tę wyższość, że 
wywołuje się obraz strony gazetowej na 
jednym z wolnych kanałów. Na odbiór żą
danej strony (serwisu wiadomości) czeka 
się 24 sekundy. Strona serwisu składa sie 
z 24 wierszy po 40 znaków. Oprócz bieli 
„Ceefax/Oracie" dysponuje siedmioma od
cieniami kolorów. Szybkość przekazu wy
nosi 6,9375 megabitów/sek. tzn. 444 X licz
ba wierszy. Na wolnym kanale można wy
wołać dowolny program w dowolnej po
rze. 

Brytyjskie próby obejmują 8 rodzajów 
magazynów po 100 stron każdy. Bęria więc 
magazyny polityczne, sportowe, imprezo-
we, komunikacyjne, pogodynki, gospodar

cze itp. Kolejne „strony" każdego maga
zynu będą systematycznie aktualizowane, 
przy czym strona pierwsza będzie poda
wała spis treści. (Neue Zürcher Zeitung 
z 6 XII 1974 s. 67) pd 

ZSRR. W lipcu 1964 roku po raz pierwszy 
przekazano z Moskwy do Leningradu sze-
ściostronicową Prawdę metodą fotograficz
ną. Obecnie przekazuje się w ten sposób 
ze stolicy do 21 większych miast 9 gazet. 
Codzienny ich nakład przekracza 25 młn 
egzemplarzy. (Rasprostranienije Pieczati 
1974 nr 9 S. 22—24) az 

ZSRR. Zakłady „Kation" w Chmielnickim 
rozpoczęły produkcję przenośnego telewi
zora tranzystorowego „Elektronika WŁ-100" 
wyposażonego w ekran o rozmiarach 103X 
X125 milimetrów. W roku 1975 Zakłady wy
produkują ponad 20 tys. telewizorów tego 
typu. Nowy odbiornik otrzymał znak ja
kości. (Izwiestija 1974 nr 303 s. 6) tm 

PAPIER 

MIĘDZYNARODOWE. Pracownicy leśni, 
którzy wzięli udział w ostatniej między
narodowej konferencji w Kanberze (Au
stralia), przepowiadają światowy kryzys 
w produkcji papieru, a szczególnie papie
ru gazetowego. Wiąże się to z rosnącym 
brakiem drewna na jego wytwarzanie, kry
zys ma się ujawnić w najbliższych 5—10 
latach. Przewiduje się, że w okresie 
1974—1978 światowy deficyt papieru osią
gnie 80 milionów ton. (Otazky Zurnalisti-
ky 1974 nr 4 s. 55) tl 

KANADA. Zdolność produkcyjna Kanady 
w zakresie produkcji papieru zwiększy się 
w 1975 roku o około 10,2 min ton czyli o 
2,8% w zestawieniu z rokiem poprzednim. 
W 197G produkcja wzrośnie przypuszczal
nie do 10,4 min t papieru gazetowego. W 
praktyce liczby te wymagają korekty, gdyż 
kanadyjski przemysł papierniczy wykorzy
stuje jedynie 96% swych mocy produkcyj
nych a ponadto można się liczyć z dodat
kowymi przerwami w pracy fabryk. (L'Echo 
de la Presse 1975 nr 933 s. 26) zl 

RFN. Z początkiem 1975 r. ponownie wzro
sła cena papieru gazetowego, po raz pierw
szy przekraczając 1 tys. mk za t. (ZV+ZV 
1974 nr 50, skrzydełko) pd 

USA. W roku 1973 Stany Zjednoczone otrzy
mały z Finlandii okoto 3S0 tys. ton pa
pieru gazetowego. W roku 1974 dostawy te 
zmalały w niektórych przypadkach o po
łowę, a z początkiem 1D75 ustaną całkowi
cie. Przyczyna jest wzrost cen na papier 
gazetowy w Europie, gdzie importerzy pia-
cą zań prawie dwa razy więcej niż przed
siębiorcy amerykańscy. Ponieważ niektóre 
koncerny prasowe opierały się dotąd na 
surowcu fińskim w 25%, więc też decy
zja Finlandii stanowi dla nich prawdziwą 
klęskę i zmusza do poważnego zmniejsza
nia objętości i nakładów gazet. (Editor and 
Publisher 1974 nr 28 s. 9) bg 

HISTORIA 

FRANCJA. Dotychczas ukazały się trzy to
my reedycji najważniejszych stron tytu
łowych L'Humlnità: z lat 1904—1939, W dru-
k im woluminie — do roku 1947, w trzecim — 
do roku 1958. Ukazały sio na nich m. in . 



wiadomości i komentarze o zamordowaniu 
Jeana Jaurèsa w przededniu I wojny świa
towej, o zwycięstwie Rewolucji Paździer
nikowej, o walkach Frontu Ludowego, o 
przeciwstawianiu się wojnom kolonialnym 
po II wojnie itp. 

Obecnie zapowiedziano dalsze tomy z re
produkcjami wydawanej nielegalnie w okre
sie 1939—1944 L'Humanité. Edycję przygoto
wał w Instytucie im. Thoreza zespół histo
ryków i b. członków Ruchu Oporu podczas 
4-letniej pracy. Udało się zgromadzić 374 
wydania dziennika, których faksymile uka
żą się w 2 tomach po 492 strony. Słowo 
wstępne napisał Jacques D u с 1 o s. (Neue 
Deutsche Presse 1974 nr 21 s. 24) pd 

RÓŻNE 

ChRL. W Pekinie skonfiskowany został nr 
8090 gazety Zenmin Zypao. Doręczone już 
indywidualnym abonentom egzemplarze by
ły przez kolporterów wymieniane na nową 
edycję, z której usunięto fragment trakta
tu legisty Chan Feja. Traktat ma z górą 
2000 lat i wymierzony jest w tych, „którzy 
opanowali władzę i oszukują monarchę". 
Wypadek podobny zdarzył się w Pekinie 
przed kilku laty, kiedy to skonfiskowany 
został numer Zenmin Zypao z powodu nie
fortunnego błędu drukarskiego. (Litieratur-
naja Gazieta 1975 nr 4 s. 9) tm 

RFN. Ciekawostka: w połowie stycznia 1975 
wydano w Wiesbaden pierwszy numer mie
sięcznego magazynu muzycznego Rund 
(„Na okrągło") — w okrągłym formacie 
płyty gramofonowej. Półroczne zapotrzebo
wanie na papier przy 36 stronach objętości 
i 100 tys. egz. nakładu wynosi 57 t., przy 

czym blisko 20"/o przewiduje się na ścinki, 
co przy obecnych trudnościach z papierem 
oczywiście skomentowano krytycznie. (Spie
gel 1975 nr 3 s. 87) pd 
USA. Studencka gazeta Uniwersytetu Ma
ryland opublikowała ogłoszenie składające 
się z dziewięciu wariacji popularnego sło
wa angielskiego zastępującego pojęcie sto
sunku seksualnego. Ogłoszenie opłacone 
przez stowarzyszenie studentów miało na 
celu... zachęcenie studentów do uczelnia
nych wyborów. „Sądziliśmy, że możemy 
osiągnąć jakiś wynik przez zaszokowanie 
odbiorców" — stwierdzili „pomysłowi'* 
ogłoszeniodawcy. (Editor and Publisher 1974 
nr 42 s. 40) bg 

ZSRR. Kosmonauci radzieccy przebywają
cy na pokładzie stacji orbitalnej Salut-4 ' 
otrzymywali zestawy informacji zc świata 
przygotowane specjalnie dla nich przez 
dziennikarzy agencji TASS. (Trybuna Ludu 
z dnia 29 I 1975) Ip 

ZSRR. W stolicy Uzbekistanu oddano do 
użytku nowy Pałac Prasy. W tym szesna-
stopiętrowym budynku, wzniesionym w 
centrum miasta znalazły pomieszczenie re
dakcje ukazujących się w Taszkiencie ga
zet republikańskich, obwodowych i miej
skich a także biura korespondentów gazet 
centralnych. (Izwiestija 1974 nr 291 s. 5) tm 

ZSRR. Z okazji ukazania się 100 numeru 
miesięcznika Filatielija SSSR (Filatelistyka 
ZSRR) prasa radziecka przypomniała, że to 
jedyne w swoim rodzaju czasopismo otrzy
mało już na międzynarodowych wystawach 
filatelistycznych osiem medali. M. in. zło
ty medal otrzymał omawiany miesięcznik 
na międzynarodowej wystawie „Socfileks 
74". (Izwiestija 1974 nr 259 s. 4) tm 



РЕЗЮМЕ 
Томаш Г о б а н - К л а с : Роль прессы в общественно-хозяйственных пре
образованиях 

К о р р е л я ц и я м е ж д у развитием средств массовой коммуникации и п а р а 
метрами общественно-хозяйственного р а з в и т и я весьма в ы с о к а — за 1971 
год к о э ф ф и ц и е н т к о р р е л я ц и и д л я почти 100 стран п р е в ы с и л 0,7. Однако ж , 
что здесь я в л я е т с я причиной, а что следствием? На этот вопрос проводи
вшиеся доныне эмпирические исследования на З а п а д е не дают ответа, т ак 
к а к они абстрагируют от а н а л и з а содержания , представляемого средствами 
массовой коммуникации . В у с л о в и я х к а п и т а л и з м а речь может идти только 
о необходимости этих средств д л я существования общественно-экономи
ческого строя, а в л у ч ш е м случае — о п о д к р у ч и в а н и и хозяйственной 
к о н ъ ю н к т у р ы (реклама) , т ак к а к они не способствуют преобразованию 
этого строя. В социализме, где средства массовой коммуникации нового 
типа несут в себе содержание , ф у н к ц и о н а л ь н о е по отношению к требо
ваниям общественно-хозяйственного р а з в и т и я этих стран, п о л о ж е н и е к о 
ренным образом отличается от капиталистического . Тематическая модель, 
р е а л и з у е м а я социалистической прессой, была определена В. И. Лениным, 
который создал новую концепцию прессы — орудия социалистического 
строительства. 

В статье подробно обсуждается л е н и н с к а я к о н ц е п ц и я печати, а т а к ж е 
ф о р м ы ее осуществления современной польской прессой. (Резюме автора) 

Т а д е у ш Б о р к о в с к и й : Реакция общественной среды на статьи о лю
дях „солидной работы" 

Статья основана на р е з у л ь т а т а х исследований, п р о в о д и в ш и х с я в поло
вине 1974 года Центром печатоведческих исследований в К р а к о в е . Ц е л ь 
исследований з а к л ю ч а л а с ь в определении э ф ф е к т и в н о с т и и н а п р а в л е н и я 
воспитательного воздействия статей, п о с в я щ е н н ы х в ы д е л я ю щ и м с я рабо
чим.. 

П о л у ч е н н ы е д а н н ы е и л л ю с т р и р у ю т с я многочисленными ф р а г м е н т а м и 
в ы с к а з ы в а н и й , о т р а ж а ю щ и х отношение сотрудников на предприятии , со
седей по месту ж и т е л ь с т в а , а т а к ж е самих рабочих. 

В общих в ы в о д а х автор констатирует , что, по-видимому, способы по
ощрения и в о з н а г р а ж д е н и я , п р и м е н я ю щ и е с я у ж е несколько десятилетий, 
теряют свое з н а ч е н и е и требуют н о в ы х решений . В ы д в и г а е м ы е автором 
п р е д л о ж е н и я относительно стимула, т. е. ж у р н а л и с т с к о й статьи на у к а з а н 
ную тему, относятся к способам составления т а к и х материалов , дают много 
п р а к т и ч е с к и х у к а з а н и й и к р и т и ч е с к и х замечаний по отношению к ж у р н а 
листам. З а м е ч е н н ы е автором недостатки ж у р н а л и с т с к о й работы сводятся, 
главным образом, к недооценке р е а л и й работы: поверхностному и односто
роннему подходу, о б с у ж д е н и я в с т а т ь я х семейных и л и ч н ы х вопросов, 
вместо п р о ф е с с и о н а л ь н ы х . К а к в ы т е к а е т из п р и в е д е н н ы х в ы с к а з ы в а н и й , 
польский ч и т а т е л ь и сами герои р е п о р т а ж е й отрицают вообще право 
ж у р н а л и с т а в м е ш и в а т ь с я в с ф е р у личной ж и з н и . 

Среди выводов относительно р е а к ц и и о п р о ш е н н ы х имеются : 1) сомнение 
насчет мобилизующего воздействия т а к и х статей, 2) п о л о ж и т е л ь н ы е мне 
ния о воздействии т а к и х статей на трудовую этику, 3) отсутствие под
т в е р ж д е н и я д л я стереотипа, гласящего , что люди считают посвященную 
им статью особым отличием, 4) гипотеза о том, что более ч а с т а я публи
к а ц и я т а к и х статей на страницах печати позволила бы воспринимать 



их менее эмоционально, 5) повторяющиеся высказывания рабочих о том, 
что в настоящее время пресса не должна выдвигать индивидуальных ге
роев труда, а представлять трудовые коллективы в качестве коллектив
ного героя, 6) замечание о необходимости применять единые критерии при 
представлении отличающихся работников с учетом квалификаций и обще
ственной активности, 7) знаменательное замечание о том, что почти поло
вина опрошенных не хотела бы стать объектом д а ж е положительной пу
бликации в печати. (Резюме редакции) 

Катажина Б а н а х о в с к а я : Для людей 
Это высказывание краковской журналистки после ознакомления с ре 

зультатами статей о людях „солидного труда" (Примечание редакции) 

Казимеж В а с я к : Чтение прессы рабочей молодежью г. Щецина 
Основная цель статьи — углубить знания относительно пределов чтения 

прессы рабочей молодежью и определить факторы и обстоятельства, влия
ющие на рост чтения в этой среде или ж е только выясняющие такие или 
иные пределы. Источником послужили анкетные исследования, проведен
ные в 1973 г. в Щецине. Опрошено было 452 человека, т. е. около 1,2'э/о всей 
рабочей молодежи Щецина. 

Исследовательская гипотеза состояла в том, что такие либо иные пределы 
чтения прессы связаны не только с определенным содержанием и графи
ческим обликом самой прессы, что среди факторов, решающих об уровне 
чтения, существенное место занимают внепечатные, объективные факторы, 
связанные с читателем и средой, в которой он живет и работает. 

Полученные в ходе исследований результаты полностью подтвердили 
представленную гипотезу. В среднем на одного молодежного читателя при
ходится 4,32 заглавия постоянно читаемых газет и журналов. Компара-
тистические исследования показывают, что рабочая молодежь занимает 
в этом отношении сравнительно хорошее место. 

В опрошенном коллективе замечается однако значительная д и ф ф е р е н -
ция пределов чтения. Были выделены три читательских круга: круг А — 
17,6% опрошенных; средняя составляет здесь 1,7 читаемых заглавий, 
крут Б — 47,7% со средней чтения 3,7 и круг В — 32,2% со средней 6,6 
заглавия. 

Анализ пределов чтения, проведенный на фоне этих читательских кру
гов в сопоставлении с личными и демографическими чертами, как то: пол, 
возраст, образование, заинтересованность информацией, и чертами среды, 
т. е. социальным происхождением, местом жительства, размером заработка, 
численностью рабочего коллектива на предприятии, степенью интенсив
ности культурно-пропагандистской деятельности на предприятиях дает 
возможность в значительной мере объяснить замеченную дифференциацию 
пределов чтения. 

В этой связи следует констатировать, что, стремясь увеличить пределы 
чтения прессы в среде рабочей молодежи, приходится не только проявлять 
заботу о росте притягательной силы прессы, но и постепенно преобразо
вывать среду, в которой вращается молодежь, а также воздействовать 
на эту молодежь, направлять ее культурное и общественное развитие. 
Так, одним из орудий воздействия на рост чтения прессы является пре
образование общественной инфраструктуры чтения прессы. 

Положительными факторами, стимулирующими рост чтения прессы 
в данной среде, следует считать полное среднее образование, работу на 
сравнительно крупном предприятии, получение сравнительно высокого за 
работка, работу на предприятии с развернутой культурно-пропагандист
ской деятельностью. Это не значит, однако, что личные черты читателя 
не играют также существенной роли в этом отношении. (Резюме автора) 

Тереса Т у р л и к - М а р е ц к а я : Роль и функции многотиражной прессы 
в Народной Польше 

Цель настоящей статьи — представить нынешнее положение заводской 
многотиражной прессы и, прежде всего, сравнить цели и задачи, стоящие 
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перед этой прессой, с мнениями редакторов о роли и заданиях этой прес
сы, а также рассмотреть фактически реализуемые заводской прессой ф у н -
ции. 

Заводские газеты действуют под идейно-политическим руководством 
партийных комитетов ПОРП и являются органами рабочего 1 самоуправле
ния. Их задача — с одной стороны — систематически информировать 
рабочий коллектив о проблемах производства; социально-бытовых усло
виях, о всех существенных событиях, о текущих и перспективных зада
чах, с другой — они должны представлять собой существенный фактор 
по сплачиванию рабочего коллектива, укреплению у каждого работника 
чувства единства со своим предприятием. Перед фабрично-заводской мно
готиражной прессой стоит особая задача в области идейного воспитания 
трудящихся, она должна также быть местом общественной критики и кон
троля. Своей деятельностью она должна формировать правильное отно
шение работников к труду, воодушевлять на творческий труд, формиро^ 
вать социалистические отношения между людьми. 

Результаты исследований подтвердили соответствие между моделью ф а -
брично-зоводской многотиражной прессы, предусмотренной диспонентом 
(Решение Президиума Центрального Совета Профессиональных Союзов, 
определяющее принципы деятельности средств передачи на предприятиях), 
и мнениями редакторов относительно задач этой прессы. Зато довольно 
значительные разногласия выступают между толкованием редакционными 
коллегиями предполагаемых функций и фактически реализуемых задач. 

По мнению редакторов основное задание этой прессы — информировать 
рабочий коллектив, однако ж трудно его признать главным, тем более, что 
оно определяется далеко не точно. 

Полное согласие выступает между рекомендуемым руководствами пред
приятий воспитательным идеалом и образцом личности, популяризируе
мым заводской прессой. 

Предмет заинтересованности заводской многотиражной прессы состав
ляют четыре группы проблем: общие экономические проблемы предприя
тия, технический прогресс и рационализаторское движение, производ
ственные обязательства и вахты, а также информация теоретического 
характера. 

Замеченные разногласия — это только в некоторой мере результат 
отсутствия в настоящее время четко определенной модели фабрично-за
водской газеты. Кроме того, некоторые затруднения, выступающие в д е я 
тельности этой прессы, вызываются отсутствием точно определенных орга
низационно-правовых положений, недостатком кадров, соответствующих 
помещений, финансовыми и полиграфическими факторами. Все это за
трудняет правильное осуществление задач, стоящих перед фабрично-
заводской многотиражной прессой. 

Эти задачи могут частично или д а ж е полностью выполняться обще
доступной печатью, однако фабрично-заводская пресса может наиболее 
эффективным образом воздействовать как одно из современных средств 
управления предприятием. (Резюме автора) 

Адам Р о п а : Юмор и сатира в польской прессе 

На основании исследований, проведенных в Центре печатоведческих 
исследований в Кракове, обсуждается тематика юмористических и сатири
ческих произведений на страницах польской печати, а также место и роль 
комических материалов в газете. 

Как показал анализ, основной темой комических произведений является 
нравственная проблематика, касающаяся личных дел человека. Эта про
блематика занимает целых 32,3% всех материалов. Более далекое место 
занимают произведения, посвященные экономическим вопросам (9,9%), 
а также искусству и культуре (8,6%). Прочие тематические группы зани
мают значительно меньше места (ниже 5%). 

Чаще всего критике подвергаются такие недостатки как: тупоумие 
и ограниченность, потребительское отношение к жизни, неответственность, 
бюрократизм, хотя в общем лишь незначительный процент комических 
произведений в самом деле передает какое-то определенное содержание, 



борется против определенных явлений и черт, имея, следовательно, сати
рический характер. 

Комические прозведения публикуются в польской прессе, как правило, 
в иллюстрированных приложениях газетам или в постоянных колонках 
еженедельников в качестве своего рода развлекательных материалов, 
слишком редко представляя собой комментарий к актуальным событиям, 
описываемым в других колонках. Юмор и сатира в польской прессе ка
жутся слишком оторванными от наиболее насущных, актуальных дел 
и событий, которыми интересуются читатели. Ярче всего это проявляется 
в сопоставлении с некоторыми зарубежными газетами, которые, хотя, 
и не превосходят польских газет по количеству публикуемых комических 
произведений, но, несоменно, опережают их степенью актуальности 
и важности затрагиваемых проблем. Особенное внимание привлекает боль
шое количество политической сатиры, практически отсутствующей на 
страницах польской печати. 

Неудовлетворителен также художественный уровен сатирических про
изведений, публикуемых польской печатью. (Резюме автора) 

Д и с к у с с и я 
Настоящая публикация состоит из 5 высказываний, поступивших в ре

дакцию в связи со статьей 3. Левартовской „Может ли каждый стать 
журналистом?", опубликованной в предыдущем выпуске журнала „Зе-
шиты прасознавче". Основной вопрос сводился к необходимости прово
дить отбор среди кандидатов в журналисты с учетом определенных психо
физических черт и особенно высоких требований, стоящих перед начи
нающими журналистами. 

Развернувшаяся по поводу этой статьи дискуссия расширяет — как это 
показывают высказывания первых ее участников — главное ее направле
ние, касаясь всех вызывающих разногласия проблем, связанных с подго
товкой молодых кадров, ситемой образования, набора и старта в редак
циях. В дискуссию включились как известные в польской журналистике 
практики, исследователи прессы, так и представители главного издателя 
печати в ПНР. 

Влодзимеж С о к о р с к и й — главный редактор журнала „Месенчник 
литерацки", обсуждает элементы, необходимые для выполнения трудной 
профессии журналиста, подчеркивая ее политические аспекты. По его 
мнению, специфические обстоятельства требуют: 1) точного определения 
условий подготовки к данной профессии, 2) соблюдения принципов ж у р 
налистской этики, 3) соблюдения правил отдыха, здравоохранения и обеспе
чения творческой активности после ухода на пенсию, 4) соблюдения стаби
лизации профессии, 5) постоянно помнить о том, что журналистика — это 
творческая профессия. 

Болескав Г а р л и ц к и й — заведующий Лабораторией по исследова
нию отправителя прессы в Центре печатоведческих исследований подвер
гает сомнению стереотип „типичного" журналиста, который можно бы 
считать ключом к отбору, так ж е , как и другой — о потребности обла
дать энциклопедическими знаниями. В редакционной действительности при
годной является только профессиональная техника или д а ж е технология, 
и удовлетворению этой зачачи должна служить кратковременная подго
товка журналистов, которая не авляется и не может являться отборочным 
ситом. 

Мария Ш е л и н г о в с к а я — публицистка „Газеты Краковской" со
средоточила свое внимание на вопросах, связанных с обучением профес
сии, начертив пути развития подготовки журналистов в Польше до на
стоящего времени (традиционная учеба + профессиональная подготовка), 
подчеркивает, что четкое формирование модели обучения может насту
пить лишь на основе прогрессирующей эволюции учебно-преподаватель
ской программы. Основное значение имеет в этой области процесс выделе
ния журналистики в определенную область науки. По мнению автора, 
существующая доныне система вызывает много сомнений. 



Яцек М а з я р с к и й — публицист журнала „Политика" отрицает 
предложение проводить набор кандидатов в журналисты на основании 
научных методов исследования предрасположений, являясь сторонником 
естестенного отбора. По его мнению, совершению невозможно составление 
полного, исчерпывающего списка критериев. Возможность надлежащей 
проверки дает только продолжающаяся много месяцев редакционная 
практика перед поступлением на учебу. Он считает, что определение сред
них норм лишило бы журналистику способных, талантливых людей, д а ж е 
самых подходящих, но невротических, иногда д а ж е проявляющих психо
патические черты. 

Е ж и Л а з а ж — директор и главный редактор Отдела анализов прес
сы Главного правления Р И К „Праса-Ксионжка-Рух" подчеркивает, что 
функции прессы являются по своей сути политическими функциями и что 
положение польской журналистики нельзя сравнивать с условиями 
в капиталистических странах. Нельзя быть журналистом, не будучи в то 
ж е время политическим и общественным деятелем. Неврозы, выступаю
щие в журналистской среде, вызываются у нас другими причинами: че
столюбием, чувством ответственности, неуверенностью в себе (в случае не
полноты знаний), отсутствием реакции заинтересованных лиц или органи
заций на газетную критику. Основными критериями автор считает х о 
рошее знание журналистской лаборатории, талант и способности по дан
ной специальности, опирающейся на высшем образовании в области исто
рии, права и др. (Резюме редакции) 

Пертти Г е м а н у с: Идеологический характер финской независимой 
прессы 

Автор — исследователь прессы, работающий в университете в Тампере 
(Финляндия). Идеологический характер газет, не связанных с какими-
либо политическими партиями, рассматривается им как в теоретическом 
и историческом аспектах, так и с точки зрения ее содержания. Затем де 
лает замечания относительно будущего так называемых независимых 
газет. Автор разоблачает настоящий облик этой „независимости", вызван
ной стремлением завоевать читателя, обманутого видимостью объективизма. 
Эта пресса всегда встает на защиту капиталистического строя, лишь только 
ее диспонентам кажется, что его устои начинают шататься. (Резюме редак
ции). 

Роман Г у л а : Пресса в Дании 
Автор спецкорреспонденции для журнала Зешити Прасознавче продол

жительное время провел в Дании. После исторического очерка развития 
датской прессы обсуждаются ее актуальная роль на ф о н е общественно-
политической ситемы Дании, типологическая структура прессы, ее эконо
мическое и финансовое положение, а также организации издателей и ж у р 
налистов. Затем описывается пресса, издающаяся для поляков, прожива
ющих в Дании. (Редакционная анностация) 

S U M M A R Y 

Tomasz G o b a n - K l a s : The Role of Press in Socio-Economic Transforma
tions 

Correlation between the development of mass media and the parameters of 
socio-economic advancement is very high — in 1971 the coefficient of corre
lation for almost 100 countries exceeded 0,7. What is here however the cause, 
and what the result? Empiric studies presently conducted in the West do not 
give an answer to this question, for they omit the analysis of contents con
veyed by mass media. In capitalism one can speak only of the indispensability 
of those media for preserving the socio-economic system in existence, of their 
effects (through publicity, advertizing) on economic boom; they do not ho we-



ver contribute to transformation of that system. In Socialism, where the com
munication media of a new type bring new contents functional in regard to 
socio-economic developmental requirements of the societies, the situation is 
fundamentally different. The thematic model being realized by the Socialist 
press had been defined by Lenin in his conception of the press as an instru
ment for constructing the Socialism. 

The article describes in detail the Lenin's conception and finally considers 
the forms of its realization in the present-day Polish press. (Summary by the 
Author). 

Tadeusz B o r k o w s k i : Reaction of the Social Environment to the Articles on 
the "Good Job" People 

The article is based on the results of research studies conducted at the 
Press Research Centre in the middle of 1974. Their aim was to establish the 
effectiveness and the direction of educational influence of articles devoted to 
the workers distingusished by their performance at work. 

The data obtained are followed by numerous fragments of opinions illu
strating the reaction of the closest communities at work, neighbours and the 
"good job" people themselves. On the basis of the data collected the Author 
formulates also several remarks concerning the system of rewarding the 
people by not only a publication in the press. 

In the final conclusions the Author says that the ways of rewarding by 
giving bonuses and prizes — applied since a long time — have probably lost 
much of their effectivenes and should be revised. The Author's conclusions 
concerning the incentive — or the press article on the above aubject, refer to 
the ways of writing such materials; they contain quite a number of practical 
advises and critical remarks addressed to journalists. The errors quoted are 
mostly the misjudgements of the realities of work, superficiality and one-si-
dedness of journalistic formulations, the facts of discussing in article instead 
of professional the personal and family matters. 

The conclusions concerning the reaction of respondents include: 1. the doubt 
whether such articles have always a mobilizing effect; 2. positive ascertain
ment on the influence exerted by such articles on the professional ethics; 3. lack 
of confirmation of the stereotype that people treat the article as a considerable 
reward; 4. a hipothesis that a more frequent publication of such articels in 
the press would allow for accepting them less emotionally; 5. the underlining of 
the suggestions repeated in the opinions expressed by workers, that the present-
-day press should not create the individual "heroes of work" but show instead 
as a hero the group; 6. a remark on the necessity — in the presentation of 
distinguished workers — of applying a uniform policy based on the criteria 
of the workers' professional competence and social activeness; 7. the under
lining of a characteristic fact that almost a half of the respondents would not 
like to become the subject of an even positive publication in the press. (Edi
torial Summary). 

Katarzyna B a n a c h ó w ska: For the People 
This is a gloss of a Cracow journalist, written after she had acquainted 

herself with the findings of the analysis of articles on the "good job" people. 
(Editorial Note). 

Kazimierz W a s i а к: Press Readership in the Szczecin Workers Youth Com
munity 

The chief aim of the article was to broaden the knowledge of the range 
of press readership in the workers youth community, and to make an ende
avour to establish the factors and circumstances determining or stimulating 
the readership growth in that community or only explaining such or the other 
range of that readership. The source material were te inquiries made in Szcze
cin in 1973. The inquiries comprised 452 persons i.e. ab. l,2°/o of the workers 
youth of Szczecin. 

The research hypothesis was the thesis that this or the other state of press 
readership is not associated with a definite thematic-graphic contents of the 



press itself, but that among the factors determining the readership level an 
important place is occupied by the non-press objective factors concerning the 
reader and his community (environment) in which he lives and works. 

The results obtained in the course of inquiries fully confirm the hipothesis 
presented. Among the youth reading public per one reader fall 4,32 titles of 
permanently read dailies and periodicals. Comparative studies prove that 
workers youth occupies in that respect a relatively good position. 

Among the community investigated there appears however a considerable 
differentiation of the readership range. Against that background were sepa
rated three reading circles: Circle A — 17,6% of the total, in which the average 
of the titles read amounted to 1,7; Circle В — 47,7% with an average reader
ship of 37; and Circle С — 33,2% with an average of 6,6 of titles. 

The analysis of press readership made against the background of reading 
circles in correlation with the demographic-individualistic features such as sex, 
age, education and concern for information, and the environmental factors such 
as social origin, place of living, earnings, number of people employed at the 
place of work and degree of the cultural-propagandistic activity in works — 
allows to a great extent explain the observed differentiation in readership range. 

In the light of the above it should be said that while aiming to increase the 
readership range in the workers youth community one should not only pay 
attention to the increase of the attractivenes of press but should also gradually 
transform the environment in which the youth lives and tend to its cultural 
and social development. Thus, one of the instruments of exerting the influence 
on readership growth is the transformation of social infrastructure of press 
readership. 

Among the favourable conditions stimulating the readership growth in the 
community investigated one should include: secondary education background, 
job on a relatively big works, relatively good earnings, work in the works de
veloping the cultural-propagandistic activity. This does not mean that the in
dividual's individuality does not play here also an important part. (Summary 
by the Author). 

Teresa T u r l i k - M a r e c k a : The Role and Function of the Works' Press in 
People's Poland 

The aim of the article was to give a characterization of the current situa
tion of the works' press in Poland and first of all to compare the aims and 
tasks set for papers by sponsors with the opinions of editors as regards the 
role and tasks of that press, and the presentation of functions actually per
formed by the works' press. 

The works' papers act under ideological and political ladership of the 
works' committees of the Party (PZPR) and are the organs of the local wor
kers' organizations. Their task is on one hand to inform systematically of the 
production problems, social matters, all essential events, current and future 
tasks of the works; on the other hand they should be an important factor 
in integrating the workers, in strengthening and enforcing in each worker 
a feeling of identification with his works. The works newspapers have a very 
peculiar task to perform as regards their ideological and educative function 
and they should be also an element of social criticism and control. Their acti
vities should exert an influence on shaping a proper attitude of workers to
wards work, should inspire to a creative effort and shape the Socialist inter-
human relations. 

The results of research studies proved to be in agreement with the model 
of works' papers preferred by sponsor (Resolution issued by the Presidium of 
the Central Board of Trade Unions, defining the principles of the works' mass 
communication media). On the other hand there appear quite considerable 
differences between interpretation — by editorial committees (boards) — of 
the functions assumed and on the tasks actually performed. 

In the editors opinion the basic task of that press should be to inform the 
workers; it is difficult however to accept it as a chief task, particularly be
cause it has not been quite accurately defined. 

The greatest agreement appears between the educational ideal preferred by 
the works management and the personal model promoted in the works' press. 



The works' press is in fact concerned with four groups of problems: general 
economic problems of the works', technical progress and rationalizing mo
vement, workers' obligations and collective actions (undertaken in commemo
ration of various events), and information of theoretical character. 

The divergences observed are to some extent the result of the fact that 
a distinctly crystalized model of a works' paper has not been yet developed. 

Beside, the works' press encounters in its activities the difficulties connected 
with the lack of accurately specified legal and organizational rules, personnel 
problems, and local, financial and printing problems. These are the factors 
which make the performance of tasks set for the works' press more difficult. 

The tasks which the works' press is supposed to perform can be partly or 
in whole realized by the generally available press; yet, as one of the most 
modern media of managing the works, the works' press could be most effi
cient. (Summary by the Authoress). 

Adam R o p a : Humour and Satire in the Pciish Press 
The article discusses — on the basis of the research studies made at the 

Press Research Centre in Cracow — the contents and subjects of the satirical 
and comic items in the Polish press and position and role of such items in the 
newspaper. 

An analysis showed that the chief topic of comic materials are morals, pro
blems concerning individual's private matters (32,3% of all items). Next places 
occupy economy (9,9%) and art and culture (8,6%). The remaining thematic 
groups amount to less than 5% each. 

Among the faults most frequently criticized were: stupidity and narrow-
-mindedness, consumptive attitude to life, irresponsibility, bureaucracy. Yet — 
generally speaking — only a small percentage of comic materials conveys really 
some definite contents fighting with certain phenomena and features, and thus 
has a satirical character. 

Comic materials are published in the Polish press mostly in the magazine 
editions of newspapers or in permanent columns of weeklies usually as a kind 
of entertainement supplements, and probably too rarely appear in other co
lumns as a commentary of current events. The homour and satire are perhaps 
also too much isolated from the current problems and events, interesting the 
people. This is particularly evident in comparison with some foreign news
papers which maybe do not publish a greater number of comic materials, but 
certainly are far better off as regards the degree of topicality and the import
ance of the subjects discussed. What particularly strikes the eye is the great 
amount of political satire, practically not present in the Polish press. 

Also the artistic value of materials publisher in our newspapers is far from 
satisfactory. (Summary by the Author). 

D i s c u s s i o n : Who Can Be A Journalist? 
The publication includes 5 opinions on the subject, sent in to the Editor in 

connection with an article of Z. Lewartowska "Can Everyone Be A Jour
nalist?" which was published in the last issue of Zeszty Prasoznawcze. The 
chief subject of that article was the necessity of selecting the candidates to 
journalistic profession under the angle of same definite psychophysical pre
dispositions, in consideration of special requirements which that profession 
calls for. 

The discussion on that article — as shown by the opinions of its first par
ticipants — broadens the main current of problems and comprises the whole 
of controversial questions connected with preparing the new cadre, system 
of training, enrolment of candidates and their start in editorial bureaus. The 
opinions come from practicians with the names well-known in Polish jour
nalism, press researchers and the representatives of the chief press-publishing 
institution in Poland. 

Włodzimierz S o k o r s k i — Chief Editor of Miesięcznik Literacki defines the 
elements necessary for performing the difficult journalistic profession, empha
sizing its political aspects. He formulates the opinion that specific circumstan
ces demand 1. defining the conditions for preparing one for the profession; 



2. observance of journalistic ethics; 3. observance of the conditions for rest, 
medical treatment and securing of the creative activity after retirement; 4. ob
servance of the profession's stability; 5. of bearing in mind that this is 
a creative profession. 
Bolesław G a r l i c k i — Head of the Department of Studies on the Press Spon
sor, Press Research Centre — questions the stereotype of a "typical" jour
nalist which could be treated as a key to selection, similarily as another one 
of the need to possess the encyclopedic knowledge. In editorial reality what 
is really needed is professional technique or even technology and the short 
journalistic studies, which are not and cannot be a selective "sieve", should 
serve that purpose of specialization. 

Maria S z e l i n g o w s k a — a journalist of Gazeta Krakowska concentrates 
on the problems of teaching the profession. She gives an ouline of the deve
lopment of journalistic studies in Poland up till their present two-way model 
(traditional and professional) and makes a remark that a concrete shaping of 
educational model can take place only on the basis of the advancing evolu
tion of didactic programme. Of a basic significane is here the process of subli
mating the journalism into a definite branch of scientific knowledge. According 
to the Authoress the present system gives rise to many doubts. 

Jacek M a z i a r s k i — journalist of the weekly Polityka negates the sugges
tion of selecting the candidates to journalistic profession on the basis of scien
tific methods of examining the predispositions and supports the natural se
lection. In his opinion the chance of preparing an accurate list of criteria is 
an utopia. A good chance for verification gives only a several-months long 
confrontation with editorial practice, prior to starting the specializing studies. 
In the opinion of Maziarski the establishing of average norms would deprive 
the journalism of talented people, perhaps the best ones, although neurotic 
or even psychopatie. 

Jerzy Ł a z a r z — Director-chief Editor of the Department of Press Analyses 
of the Central Board of RSW "Prasa-Książka-Ruch" reminds that the press 
functions are in its essence the political ones and that one cannot compare 
the situation of the Polish journalism with conditions in capitalist countries. 
One cannot be a jouranlist without being a political and social activist. Ner
vous strains in profession originate in our system from other sources: ambition, 
responsibility, uncertainty (in the case of lack of knowledge), lack of reaction — 
on the part of those concerned — to the press criticism. The Author is in 
favour of the criteria of good knowledge of journalistic workshop, of the 
talent and specialization based on academic legal, historical and other studies. 
(Editorial Summary). 

Pertti Hemanus: Ideological Character of the Finnish Non-affiliated Press 
The Author is a press researcher at the University Tampere in Finland. He 

discusses in theoretical and historical aspects the ideological character of news
papers — non-affiliated with political parties of that country — considering 
also the content analysis of that press. He unmasks the true face of that "in
dependence", derived from the desire to win readers deceived by the illu-
sionary objectivism. That press always however supports the capitalist sy
stem, for the only thing that may be threatened are — in the opinion of the 
"independent" newspaper's sponsors — the foundations of that system. (Edito
rial Note). 

Roman Guła: The Press in Denmark 
The Author of the special correspondence for Zeszyty Prasoznawcze stayed 

for a quite long time in Denmark. Hawing presented tn,_ ы . . ry of Danish 
press, he describes its present role in the Danish socio-political system, dis
cusses typological structure of the press in Denmark, its economic and finan
cial situation and the organizations of press editors and journalists. Finally 
he presents the Polish-language press published in that country. (Editorial 
Note). 
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